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Nota kesepahaman (MoU—Memorandum of Understanding) merupakan dokumen 

yang sangat berharga yang dapat membantu menghindari kesalahpahaman dengan 

menggarisbawahi kepentingan bisnis, pengharapan, tanggung jawab saat ini mau pun 

di masa depan, dan jadwal implementasi yang disetujui bersama oleh para pihak. Meski 

tidak mengikat secara hukum, sebuah Nota Kesepahaman menetapkan kerangka kerja 

bagi para pihak untuk mencapai tujuan bersama sementara mempersiapkan kontrak 

yang lebih formal (mengikat).

Indonesia telah mengambil langkah-langkah 
untuk meningkatkan iklim bisnis dan perdagang-
annya. Pembangunan dan penguatan kapasitas 
pejabat Indonesia pada bidang fasilitasi perda-
gangan internasional menjadi sangat penting dan 
dapat menjadi awal dari perjalanan panjang dalam 
membantu Indonesia mencapai tujuannya dalam 
peningkatan ekspor.

Direktorat Jendral Pengembangan Ekspor 
Nasional  (DGNED) meminta Proyek TPSA untuk 
menyediakan pelatihan dan panduan dalam 
merancang dan melakukan perundingan Nota 
Kesepahaman dalam bidang perdagangan interna-
sional. Merespon permintaan ini, diadakan dua-hari 
pelatihan di Jakarta pada tanggal 26–27 Mei 2016. 
Firma hukum Indonesia Bahar & Partners memba-
wakan dan memfasilitasi pelatihan tersebut.

Tujuan utama pelatihan yaitu untuk meningkatkan  
kemampuan pejabat pemerintah Indonesia— 
terutama yang terlibat dalam perundingan perda-
gangan dan perancangan Nota Kesepahaman—
dan melengkapi mereka dengan pengetahuan dan 

Para peserta pelatihan.
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keahlian untuk merancang dan melakukan perun-
dingan Nota Kesepahaman antara pemerintah 
dengan pemerintah maupun pemerintah dengan 
organisasi dari sektor swasta.

“Melalui pelatihan ini, saya dan tim saya kini 
memiliki gambaran yang lebih menyeluruh 
tentang bagaimana memformulasikan 
sebuah Nota Kesepahaman. Saya menjadi 
lebih percaya diri dalam menyampaikan 
kepentingan pihak yang saya wakili dan 
mengetahui pentingnya pemahaman 
terhadap dasar pijakan serta kepentingan 
yang sama dari semua pihak sebelum 
mulai merancang Nota Kesepahaman. 
Dengan cara ini kita dapat menghindari 
kesalahpahaman dalam mempersiapkan 
Nota Kesepahaman.”

—RUTH JOANNA SAMARIA TURNIP
Analis Perdagangan, Direktorat Jendral Pengembangan 

Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan Indonesia

Memahami Nota Kesepahaman
Sebuah Nota Kesepahaman merupakan dokumen 
yang menggarisbawahi kesepakatan bersama 
antara dua pihak atau lebih mengenai suatu topik. 
Sebuah Nota Kesepahaman digunakan dalam 
tahap pra-kontrak dan biasanya dirancang setelah 
dua pihak atau lebih melakukan pertemuan per-
tama untuk berunding—nota ini mengisyaratkan 
bahwa para pihak telah mencapai suatu pengertian 
bersama. Nota ini digunakan sebagai dasar untuk 
merundingkan sebuah kontrak dan digunakan 
untuk menyatakan keinginan mengadakan suatu 
hubungan dalam kerangka hukum di masa depan. 
Sebuah Nota Kesepahaman juga membentuk 

sebuah hubungan yang berkembang dengan 
mengikat komitmen bersama di antara para pihak.

Sebuah Nota Kesepahaman bisa digagas antara 
pemerintah dengan pemerintah (G to G), antara 
perusahaan satu dengan lainnya (B to B), maupun 
antara pemerintah dengan perusahaan (G to B).

Bahar & Partners menyediakan beberapa contoh 
Nota Kesepahaman yang berbeda serta menye-
diakan dokumen panduan untuk digunakan oleh 
pejabat pemerintah.

Merancang Nota Kesepahaman
Sebelum berunding dengan pihak mitra dalam 
merancang Nota Kesepahaman, anda harus mem-
persiapkan diri dan memiliki tujuan yang jelas. 
Cara  yang dapat digunakan untuk membantu 
mengidentifikasi tujuan anda yaitu dengan mena-
nyakan pertanyaan 5W (what, why, who, where dan 
when) serta 1H (how) berikut.

What? (apa)

 • Apa yang ingin anda capai (tujuan, obyektif, atau 
pun cita-cita)?

 • Kerja sama seperti apa yang ingin anda gagas 
dengan mitra anda?

 • Apa yang dapat anda tawarkan kepada 
mitra anda dan apa yang anda harapkan 
sebagai balasannya?

Why? (mengapa)

 • Mengapa anda bekerja sama dengan mitra 
tertentu? Adakah mitra lain yang lebih sesuai 
yang perlu anda pertimbangkan?

Who? (siapa)

 • Siapa mitra anda? Perlukah mengadakan 
pemeriksaan latar belakang lengkap agar 
anda yakin kinerja mitra anda selaras dengan 
tujuan anda.

 • Siapa yang akan tergabung dalam tim anda? 
Akan lebih efektif dan efisien jika anggota 
tim tetap sama sejak pembentukan awal 
hingga penyelesaian.

 • Siapa yang akan menjadi tim pendukung 
anda maupun mitra anda? Penting untuk 
mengenal asosiasi, organisasi swasta, maupun 
kementerian yang dapat memberikan dukungan 
terhadap proyek anda.Berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan.
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Where? (di mana)

 • Di mana anda ingin proyek anda memiliki 
dampak?

 • Di mana proyek anda akan memiliki dampak 
terhadap area pasar mitra anda?

When? (kapan)

 • Kapan anda ingin memulai proyek anda?

 • Apakah ada batasan waktu untuk proyek anda?

How? (bagaimana)

 • Bagaimana anda dan mitra anda hendak 
mewujudkan proyek ini (implementasi)?

 • Bagaimana anda menangani isu-isu tertentu 
dengan mitra anda?

 • Bagaimana anda akan mengatur aspek-aspek 
seperti keuangan, regulasi dan akses pasar?

Sebuah Nota Kesepahaman seharusnya dibuat 
secara tertulis dan dituangkan secara jelas 
serta tidak bermakna ganda. Sementara isi Nota 
Kesepahaman bisa berbeda-beda sesuai dengan 
situasi tertentu, secara umum di seluruh dunia 
 biasanya berisi:
1. judul
2. peragraf pembuka
3. isi
4. kerahasiaan
5. pembetulan
6. mitra
7. penyelesaian konflik
8. saluran komunikasi dan pemberitahuan
9. periode/waktu
10. pengaturan keuangan

11. ekslusivitas
12. hak kekayaan intelektual (IPR)
13. rencana kerja/program kerja

Merundingkan Nota Kesepahaman
Perundingan merupakan dialog antara dua pihak 
(atau lebih) dengan tujuan mencapai hasil yang 
diinginkan. Perundingan juga merupakan proses 
tawar menawar dengan tujuan, kebutuhan dan 
sudut pandang tertentu. Sebuah perundingan 
 berusaha mencari tempat berpijak yang sama, 
mencapai kesepakatan, memecahkan masalah 
bersama atau menyelesaikan konflik.

Perundingan sangatlah penting karena membe-
rikan kesempatan untuk memahami sudut pan-
dang  dan kebutuhan mitra runding, menanggapi 
situasi masing-masing pihak, mengerti cara menye-
lesaikan perselisihan, menyusun tujuan sekaligus 
langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan 
tersebut bersama-sama, mencapai kesepakatan 
antara para pihak dan menghasilkan solusi yang 
saling menguntungkan bagi semua pihak.

“Saat anda memasuki ruangan perundingan, 
anda harus sudah mempersiapkan diri. 
Juru runding terbaik adalah mereka yang 
mempersiapkan diri dengan baik.”

—CYLVIE NURAINI
Mitra, Bahar & Partners

Dalam prakteknya, proses perundingan umumnya 
dibagi menjadi 3 tahap:
1. Sebelum anda masuk ke ruangan untuk 

mulai berunding:

 • Sebelum memulai perundingan, pastikan 
anda mempersiapkan diri dengan baik. 
Lakukan riset dan pemeriksaan latar belakang 
terhadap mitra runding anda.

2. Saat anda berada dalam ruangan dan mulai 
berunding (termasuk tantangan yang dihadapi).

 • Perundingan seharusnya merupakan proses 
membangun hubungan yang berkembang 
dengan mitra runding anda. Sangat penting 
untuk mengemukakan minat dan kepentingan 
anda serta mengenali minat dan kepentingan 
mitra anda.

Greg Elms, Direktur TPSA, menjadi fasilitator pendamping 
dalam latihan perundingan untuk mencapai hasil akhir 
yang menguntungkan.
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3. Saat anda meninggalkan ruangan (pasca 
perundingan).

 • Saat perundingan selesai, tutup perundingan 
secara efektif dengan mengkomunikasikan 
dan menyampaikan ulang keputusan akhir 
yang telah dibicarakan dan disepakati oleh 
semua pihak.

Kesimpulan
Pelatihan telah diadakan dengan sukses dan men-
jadi langkah yang efektif bagi Proyek TPSA untuk 
mengembangkan kemampuan pejabat pemerin-
tah dalam merancang dan merundingkan Nota 
Kesepahaman. Kegiatan (penyusunan) dan contoh 
Nota Kesepahaman disesuaikan dengan kebu-
tuhan Kementerian Perdagangan, dan pelatihan 
juga didukung oleh partisipasi aktif semua peserta.

Semua peserta menyampaikan bahwa kemam-
puan dan pengetahuan mereka meningkat pesat 
setelah mengikuti pelatihan ini, dan mereka juga 
menyampaikan bahwa tingkat kemampuan dan 
keyakinan mereka dalam menerapkan pengeta-
huan yang baru ini meningkat dari baik menjadi 
sangat baik.

Para peserta juga melaporkan kepuasan yang 
tinggi terhadap pelaksanaan pelatihan secara 
keseluruhan. Peringkat yang diberikan yaitu 5% 
cukup baik, 35% baik, 30% baik sekali, dan 35% 
sangat baik.

Mengenai Proyek TPSA
TPSA merupakan proyek lima tahun seni-
lai C$12  juta yang didanai oleh Pemerintah 

Kanada  melalui Global Affairs Canada. Proyek 
ini dilaksanakan oleh The Conference Board 
of Canada, dengan mitra implementasi utama 
yaitu Direktorat Jendral Pengembangan Ekspor 
Nasional, Kementerian Perdagangan.

TPSA dirancang untuk menyediakan pelatihan, 
penelitian dan bantuan teknis bagi instansi peme-
rintah Indonesia, sektor swasta—khususnya usaha 
kecil dan menengah (UKM)—akademisi, dan orga-
nisasi masyarakat madani untuk informasi terkait 
perdagangan, analisis kebijakan perdagangan, 
refomasi regulasi dan promosi dagang dan inves-
tasi oleh Kanada, Indonesia dan tenaga ahli dari 
organisasi pemerintah maupun swasta.

Tujuan utama TPSA adalah untuk mendukung 
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang lebih 
baik lagi dan mengurangi kemiskinan di Indonesia 
melalui peningkatan perdagangan dan investasi 
penunjang perdagangan antara Indonesia dan 
Kanada. TPSA dimaksudkan untuk meningkatkan 
perdagangan berkelanjutan dan sadar-gender 
serta kesempatan investasi, terutama untuk UKM 
Indonesia, sekaligus untuk meningkatkan peng-
gunaan analisis perdagangan dan investasi oleh 
pemangku kepentingan Indonesia demi kemitraan 
perdagangan dan investasi yang lebih luas lagi 
antara Indonesia dan Kanada.

Hasil langsung yang diharapkan dengan adanya 
TPSA adalah:

 • Arus informasi perdagangan dan investasi 
yang lebih baik antara Indonesia dan Kanada, 
terutama untuk sektor swasta, UKM, dan 

Merayakan penyelesaian pelatihan yang sukses dengan materi Merancang dan Merundingkan Nota Kesepahaman dalam Pelatihan 
Pengembangan Ekspor.
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para pengusaha perempuan, termasuk risiko 
dan peluang lingkungan hidup yang terkait 
dengan perdagangan;

 • Tautan jaringan usaha sektor swasta yang lebih 
kuat antara Indonesia dan Kanada, terutama 
untuk UKM;

 • Keterampilan dan pengetahuan analisis 
yang lebih mantap dikalangan pemangku 
kepentingan Indonesia mengenai cara 
meningkatkan perdagangan dan investasi 
antara Indonesia dan Kanada;

 • Pemahaman yang lebih baik mengenai 
peraturan perundang undangan dan 
praktik praktik terbaik dalam perdagangan 
dan investasi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 
Kantor TPSA di Jakarta, Indonesia:
Mr. Gregory A. Elms, Direktur
Proyek TPSA (Canada–Indonesia Trade and Private 
Sector Assistance)
Canada Centre, World Trade Centre 5, Lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav 29–31 Jakarta 12190, 
Indonesia
Telepon: +62-21-5296-0376, atau 5296-0389
Fax: +62-21-5296-0385
E-mail: greg@tpsaproject.com


