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Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis, untuk selanjutnya disebut 
para “Pihak”; 

MENYADARI keunggulan mereka di bidang pendidikan dan Penelitian, dan kepentingan 
mereka masing-masing dalam keterlibatannya dalam kerja sama di bidang akademik dan 
Penelitian; 

BERKEINGINAN untuk meningkatkan kerja sama bilateral dan bergotong royong dalam 
pengembangan pendidikan tinggi masing-masing negara; 

MEMPERCAYAI bahwa kerja sama ini akan menguntungkan para Pihak; 

MERUJUK kepada Persetudjuan mengenai Kebudajaan dan Kerdjasama Tehnik antara 
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perantjis, yang telah ditandatangani 
di Jakarta, pada tanggal 20 September 1969; 

SESUAI dengan hukum dan ketentuan peraturan-peraturan pada masing-masing negara dan 
sesuai juga dengan prosedur-prosedur dan kebijakan-kebijakan tentang kerja sama pendidikan 
tinggi; 

 

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:  
 
 

Pasal 1 
Tujuan 

 
Tujuan Persetujuan ini adalah untuk memajukan kerja sama di bidang pendidikan tinggi 
berdasarkan prinsip timbal-balik, untuk memberikan kesempatan memperoleh pengalaman 
global, dalam rangka memajukan pengetahuan dan pengembangan intelektual. 

 

Pasal 2 

Ruang lingkup kerja sama 

Para Pihak akan bekerja-sama dalam kegiatan-kegiatan yang mencakup ruang lingkup, 
sebagai berikut: 

1. Pertukaran program-program pendidikan tinggi yang saling menguntungkan di antara para 
Pihak; 

2. Pertukaran mahasiswa untuk saling menambah pengetahuan bagi para peserta pertukaran 
dan lembaga yang mengirim mereka berdasarkan prinsip timbal-balik; 

3. Pertukaran pengalaman dalam rangka modernisasi laboratorium-laboratorium penelitian di 
Indonesia; 

4. Pertukaran fakultas, ilmuwan dan staf selama masa liburan, cuti panjang/hari libur kerja, 
atau dalam masa jangka pendek dan jangka panjang, bagi para peneliti di bidang 
pendidikan tinggi 

5. Pertukaran informasi di bidang Penelitian, program-program pendidikan, bahan pengajaran 
dan pembelajaran, dan bahan bacaan lainnya yang terkait dengan program-program 
pendidikan dan Penelitian mereka; 

6. Pertukaran informasi tentang pengakuan para Pihak terhadap program-program gelar; 

7. Penelitian bersama dan publikasi bersama dalam jurnal-jurnal internasional; 

8. Konferensi bersama, lokakarya dan pelatihan Jangka pendek; 
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9. Memajukan program-program akademik, seperti Double Degree in Master, dan dalam 
program-program Doctoral; dan 

10. Pertukaran pengalaman tentang vokasi pada pendidikan tinggi. 

 

Pasal 3 

Otoritas pelaksana 

Otoritas pelaksana dalam kerja sama ini adalah: 

1. Untuk Pemerintah Republik Indonesia: Kementerian Pendidikan Nasional; dan 

2. Untuk Pemerintah Republik Perancis: Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset. 

 

Pasal 4 

Pelaksanaan 

Para Pihak akan melaksanakan Persetujuan ini melalui pengaturan-pengaturan, program-
program atau proyek-proyek terperinci yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 
Persetujuan ini. 

 

Pasal 5 

Pendanaan 

Biaya kegiatan kerja sama berdasarkan Persetujuan ini akan ditetapkan oleh para Pihak, 
sesuai dengan kesepakatan bersama untuk menanggung pendanaannya. 

 

Pasal 6 

Kelompok kerja bersama 

1. Para Pihak dengan ini menetapkan suatu Kelompok Kerja Bersama untuk memfasilitasi 
pelaksanaan Persetujuan ini; 

2. Kelompok Kerja Bersama akan mengawasi, mengevaluasi, dan meninjau kembali 
pelaksanaan Persetujuan ini dengan teratur; dan 

3. Kelompok Kerja Bersama akan dipimpin bersama oleh perwakilan dari Kementerian 
Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Kementerian untuk Urusan Uni Eropa dan 
Luar Negeri, dengan keikut-sertaan perwakilan-perwakilan dari badan-badan/lembaga-
lembaga yang sesuai, dan melakukan pertemuan paling tidak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 
tahun, secara bergantian di Indonesia dan di Perancis. 

 

Pasal 7 

Kerahasiaan dan hak atas kekayaan intelektual 

1. Para Pihak akan memastikan bahwa data dan informasi pendidikan yang diberikan dan 
dikembangkan, termasuk hasil penelitian bersama yang dilaksanakan berdasarkan 
Persetujuan, tidak akan dialihkan atau diberikan kepada Pihak ketiga tanpa sepengetahuan 
dan persetujuan Pihak lainnya; 

2. Masing-masing Pihak akan melindungi, di dalam wilayah teritorialnya, hak atas kekayaan 
intelektual Pihak lainnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-



 

 

- 3 - 

undangan yang berlaku di masing-masing negara berdasarkan konvensi-konvensi 
internasional tentang kepemilikan kekayaan intelektual, dimana salah satu negara 
merupakan Pihak; dan 

3. Dalam hal pengaturan, program atau proyek terperinci dapat menghasilkan kekayaan 
intelektual, para Pihak akan menyimpulkan suatu pengaturan terpisah sesuai dengan 
ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing 
negara. 

 

Pasal 8 

Kesepakatan pertukaran materi 

1. Kegiatan-kegiatan penelitian yang menggunakan material-material yang berasal dari salah 
satu negara (berdasarkan kegiatan kolaborasi yang telah disetujui dengan sepatutnya 
berdasarkan Persetujuan ini) akan dilaksanakan di dalam negara, dimana material-
material dimaksud berasal. 

2. Perpindahan material-material penelitian yang dilakukan berdasarkan Persetujuan ini akan 
dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan tentang 
perpindahan material-material penelitian di masing-masing negara. 

 

Pasal 9 

Batasan kegiatan personil 

Masing-masing Pihak akan memastikan bahwa personil yang terlibat dalam kegiatan 
berdasarkan Persetujuan ini akan hormat dan patuh kepada ketentuan hukum dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di negara tuan rumah. 

 

Pasal 10 

Penyelesaian perbedaan 

Setiap perselisihan atau perbedaan yang muncul dari penafsiran dan/atau pelaksanaan 
Persetujuan ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi atau negosiasi, melalui 
kawat-kawat diplomatik. 

 

Pasal 11 

Amandemen 

Persetujuan ini dapat ditinjau kembali dan diamandemen kapan saja, dengan persetujuan 
tertulis yang menjadi perhatian para Pihak. Perbaikan atau amandemen tersebut wajib mulai 
berlaku sejak tanggal yang telah ditentukan oleh para pihak dan akan menjadi bagian yang tak 
terpisahkan dari Persetujuan ini. 

 

Pasal 12 

Mulai berlaku, jangka waktu dan pengakhiran 

1. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan; 

2. Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang untuk 
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jangka waktu yang sama berdasarkan kesepakatan tertulis para Pihak, kecuali salah satu 
Pihak memberitahukan secara tertulis keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini 60 
(enam puluh) hari sebelumnya; dan 

3. Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan masa berlaku dari 
setiap pengaturan, program, kegiatan atau proyek yang sedang berjalan berdasarkan 
Persetujuan ini sampai selesainya pengaturan, program, kegiatan atau proyek dimaksud. 

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda-tangan di bawah ini, telah menandatangani Persetujuan ini.  

 

Dibuat di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2011, dalam rangkap dua, dalam bahasa Perancis dan 
bahasa Indonesia, kedua naskah berlaku sama.  
 

Untuk Pemerintah 
Republik Indonesia 

 
 
 
 
 

MOHAMMAD NUH 
Menteri Pendidikan Nasional 

 

 
Untuk Pemerintah 
Republik Perancis 

 
 
 
 
 

PHILIPPE ZELLER 
Duta Besar Republik Perancis 

 

 


