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

 

Mempertimbangkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan dan memupuk hubungan 
kebudayaan maupun kerja sama antara kedua negara; 

 

Mengingat hubungan persahabatan yang telah ada antara pemerintah dan rakyat kedua 
Negara; 

 

Berkeinginan untuk melakukan kerja sama di berbagai bidang permuseuman  berdasarkan 
prinsip-prinsip saling menghormati, saling pengertian dan saling menguntungkan; 

 

Merujuk kepada Persetujuan Mengenai Kebudayaan dan Kerjasama Teknik Antara 
Pemerintah Republik Perancis dan Pemerintah Republik Indonesia, yang ditandatangani di 
Jakarta tanggal 20 September 1969; 

 

Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-
masing; 

 

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut : 

 

Pasal 1 
Tujuan 

 
Persetujuan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya 
manusia dari kedua negara di bidang permuseuman antara lain konservasi, dokumentasi 
dan pemanfaatan koleksi-koleksi dengan tujuan penyebaran pengetahuan kepada 
masyarakat luas, berdasarkan pada keahlian masing-masing pihak bagi pengelolaan dan 
pengembangan museum-museum di Indonesia dan untuk peningkatan pengetahuan tentang 
peradaban Indonesia di Perancis melalui kerja sama permuseuman. 

 

Pasal 2 
Bentuk Kegiatan 

Kegiatan-kegiatan yang akan dikembangkan dalam Persetujuan ini meliputi: 

a. Penyediaan tenaga ahli permuseuman;  
b. Pertukaran tenaga museum;  
c. Pertukaran penyelenggaraan pameran, seminar, pelatihan, lokakarya di kedua negara;  
d. Pelaksanaan atau keikutsertaan tenaga museum pada program magang; 
e. Kegiatan kajian museologi. 
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Pasal 3 
Kewajiban 

(1) Pihak Indonesia berkewajiban: 
 
a. Menentukan/mengajukan spesifikasi tenaga ahli yang diperlukan dalam 

penyelenggaraan seminar atau workshop di Indonesia; 
b. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang demi kelancaran pelaksanaan 

kegiatan di bidang permuseuman di Indonesia; 
c. Melaksanakan evaluasi kegiatan di bidang permuseuman di Indonesia; 
d. Menyeleksi dan membiayai staf ahli museum Indonesia untuk mengikuti magang 

di Perancis 

 

(2) Pihak Perancis berkewajiban: 

 

a. Menyediakan tenaga ahli Perancis untuk pelatihan personil Indonesia di bidang 
permuseuman; 

b. Menyediakan biaya transportasi, akomodasi  tenaga ahli permuseuman Perancis 
dan honor tenaga penerjemah untuk seminar atau lokakarya di Indonesia; 

c. Menjadi fasilitator antara Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik 
Indonesia, Kementerian Kebudayaan dan Komunikasi Republik Perancis 
(Direktorat Jenderal Warisan Budaya-Bidang Museum di Perancis) serta 
Museum Guimet. 

 

Pasal 4 
Lembaga Pelaksana 

 

Lembaga Pelaksana untuk melaksanakan Persetujuan ini yaitu: 

- Untuk Pihak Perancis oleh Kementerian Kebudayaan dan Komunikasi Republik 
Perancis, Direktorat Jenderal Warisan Budaya – Bidang Museum di Perancis serta 
Museum Guimet. 

- Untuk pihak Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik 
Indonesia, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala – Direktorat Museum. 

 

 

Pasal 5 
Rencana Kegiatan 

(1) Pelaksanaan kegiatan Persetujuan ini akan diatur secara rinci dalam Pengaturan 
antara kedua pihak memuat antara lain lokasi, jadwal dan waktu kegiatan, dan 
pembiayaan. 

(2) Rencana kegiatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 dapat diubah sewaktu-
waktu melalui kesepakatan tertulis Para Pihak. 



 - 3 - 

(3) Pelaksanaan kegiatan Persetujuan ini tunduk pada ketersediaan sumber daya 
manusia dan dana. 

 

Pasal 6 
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 

(1) Masing-masing Pihak wajib menghormati serta patuh pada hukum dan peraturan 
perundang-undangan mengenai hak atas kekayaan intelektual yang berlaku pada 
wilayah teritorial masing-masing Pihak; 

 

(2) Dalam hal kegiatan di bawah Persetujuan ini akan menghasilkan kekayaan 
intelektual, Para Pihak wajib membuat pengaturan terpisah terkait dengan hak 
kekayaan intelektual. 

 

Pasal 7 
Pembiayaan 

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Persetujuan ini dibebankan kepada Para Pihak 
sesuai dengan kewajiban masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 3.  

 

Pasal 8 
Penyelesaian Perselisihan 

Setiap perselisihan dari penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini akan diselesaikan 
secara bersahabat melalui konsultasi dan/atau negosiasi antara Para Pihak. 

 

Pasal 9 
Perubahan 

Persetujuan ini dapat diubah setiap saat, dengan persetujuan bersama secara tertulis antara 
Para Pihak. Perubahan dimaksud berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para pihak. 

 

Pasal 10 
Mulai Berlaku, Jangka Waktu, dan Pengakhiran 

 

(1) Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan, dan tetap berlaku 
untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis 
oleh Para Pihak; 

 

(2) Salah satu pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan menyampaikan 
pemberitahuan tertulis kepada pihak lain 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran; 

 



 - 4 - 

(3) Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi program dan aktivitas yang 
dibuat di bawah pengaturan ini sampai selesainya program dan aktivitas tersebut 
dengan merujuk Pasal 5 Persetujuan ini. 

 

Sebagai bukti, yang bertandatangan di bawah ini telah menandatangani Persetujuan ini.  

 

 

Dibuat di Jakarta, pada tanggal 1 Juli 2011, dalam bahasa Perancis dan Indonesia, kedua 
teks memiliki kekuatan yang sama.   

 

 

Untuk Pemerintah 

Republik Perancis  

 

 

 

Frédéric Mitterrand 

Menteri Kebudayaan dan 
Komunikasi 

 

 Untuk Pemerintah  

Republik Indonesia 

 

 

 

Jero Wacik 

Menteri Kebudayaan dan 
Pariwisata 

 


