
PENGATURAN

ANTARA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK PERANCIS

DAN

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PROGRAM ItMU PENGETAHUAN DAN TEKNOTOGI

Menteri Luâr Negeri Republik Perancis dan Kementerian Riset dan Teknologi Republik

lndonesia (Ristek), untuk selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";

BERKEINGINAN untuk memperkuat hubungan persahabatan yang telah terjalin baik

ântarâ Para Pihak;

MENGAKUI minat bersama untuk men8embangl(an dan mempererat kerjasama riset

ilmiah dan pengembangan teknologi antara Perancis dân lndonesia;

MEMPERTIMBANGKAN bahwa kerjasama dan kegiâtan penelitian bersama akân

meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial antara kedua negara;

MERUJUK pada Persetujuan antarâ Pernerintah Republik lndonesia dan Pemerintah

Republik Perancis tentang kerjasama dalam Bidang Bidang Riset llmiah dan

Pengembangan Teknologi yang ditandatangani di lakarta, 0B Mei 1979;

MEMPERHATIKAN PenBaturan antara Kementerian Riset dan Teknologi Republik

lndonesia dan Kementerian Luar Negeri dan Eropa Republik Perancis tentang Program

llmu Pengetahuân dan Teknologi yang ditândatangani di Jakarta pada tanggal 17 luli

2008;

sEsUAl dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara

masing masing;



TELAH mencapai kesepakatan sebagai berlkut:

1. Para Pihak bersepakat untuk membentuk pro8ram bersama yanB dinamakan

NUSANTARA {selanjutnya disebut sebagai "Progrâm").

2. Tujuan dari Program yang dilaksanakan dâlam Pengaturan ini adalah untuk

mempromosikan dan mendukung kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi antara

peneliti peneliti lndonesia dan Perancis, baik dari pihak pemerintah maupun swasta.

PASAL 1

TUIUAN

PASAL 2

KEGIATAN PROGRAM

Kegiatan-kegiatan dalam program ini adalah untuk menerapkan skema pertukaran para

peneliti dan untuk mengadakan proyek rlset ko aboratif, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengumpulan penerimaan proposal a(an dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali,

untuk mencari dan mengidentifikasi proyek-proyek bersama yang memenuhi syârat;

b. Program ini diperuntukkan bagi pâra peneliti dari pusat penelitian dan laboratorium

di lingkungan lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan perusahaan swastaj

c. Prograrn initerbuka untuk areâ pene itian sebagai berikut;

. Bioteknologi.

. Teknologi informasi dan Komunikasl.

. Pelestarian Lingkungan Hidup; termasuk keanekaragaman flora dan fauna, air,

tanah, perubahan iklim dan kelautan.

. Pengkajian dân pencegahan resiko dân manajemen bencana alam.

. Energi termasuk energi terbarukan.

. Teknologitransportasi.

. llmu Kemanusiaan dan Sosiàl

. Geospasial.



Standardisasi penelitian.

Teknologi Ruang Angkasa.

Bidang lain berdasarkan kesepakatan Parâ Pihak.

1.

2.

3.

Untuk melaksanakan Program ini, Para Pihak sepakât untuk membentuk Komite

Bersama yang terdiri darl perwakilan Ristek dan Kedutaan Besar Perancis dl lndonesia.

Tugas-tuBas Komite Bersama adalah sebagai berikut:

a. Mengorganisasikan pengumpulan proposal.

b. N4enentukan prioritas bidang-bidâng penelitian bersâmâ.

c. Menunjuk para ilmuwan dari Parâ Pihak unt!rk bertlndâk sebagâi penilai, untuk

mengkaji proposal berdasarkan kualltês keilmiahan dan keterlibatan mahasiswa

doktoral dan peneliti muda dalam proyek yang diajukan. Penilai dari Pihak lndonesia

mengkaji proposal dari tim-tim lndonesia sedangkan penilai dari Pihak Perancis

mengkaji proposal yang diajukan oleh tirn-tim Perancis;

d. Menyeleksi proposal-proposal.

e. Melaksanakân evaluasi terhadâp pelaksanaan Program terkait proyek-proyek riset

kolaborasi dari proposal-proposal yang teia h disetujui.

Perwakilan dari pemerintâh Perancis dan lndonesiâ yang kompeten dapat diundan8

untuk berpartisipasi dâlam pertemuân-pertemuan Komite Bersama, berdâsarkan sâran

Ristek dan Kedutaan Perancis.

PASAL 3

IMPLEMENTASI

PASAL 4

PENDANAAN

1. Para Pihak akan memberikan dukungan untuk Program sesuai dengan kesediaan dana

yang dimiliki untuk mengim ple mentasika n proposal-proposal yang terpilih. Dukungan

yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada para penelitinya harus seimbang dengan

dukungan yang diberlkan oleh Pihak lain kepada para penelitinya-



2. Pâra pengaju aplikasi harus men8ajukan proposâl masing-masing kepadâ Ristek untuk

pengaju âplikasi lndonesia dân Kedutaa]l Perancis di Jakarta untuk pengaju aplikasi

Perancis.

Setiap proyek didukung selâma dua tahun berturut turut. Setiap dukungan untuk tahun

kedua akân tergantung pada kemajuan proyek pada tahun pertama. Deskripsi anggâran

yang menggambarkan alokasi dana dalam proyek, harus dimasukkan dalarn proposal.

Dana yang diberikan oleh Para Pihak akan dianggap sebagai dana pendL.rkung dan

dimaksudkan untLrk memenuhi biaya perjalanan internasional dan uang hârian untuk

melaksanakan proyek dimaksud. Dana tidak dapat dialokasikan sebagai komponen gaji,

pengadaan peralâtan, ataupun biaya aktivltas lainnya yang tidak sesuai dengan proyek

yang d iusu lka n.

Dana dialokasikan setiap tahun, untuk proyek berjangka waktu maksimal 2 (dua) tahun.

Dana harus digunakân padâ periode antara 01 Januari sampai dengan 31 Desember

setiap tahunnya. Setiap dana yang tidak djgunakan dalam tahun yang dianggarkan akan

d ihâp us.

6. Berdasarkan persetujuân tertulis dari Komite Bersama, setiap peneliti dapat mencari

dana untuk untuk mendukung pelâksanaân proyek-proyek penelitian di luar dana

dukun8an sebagaimana dimaksud pada ayat 4.

7. Laporan âkhir keuangan harus dikirim paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyelesaian

proyek kepada Ristek untuk para peneLiti lndonesia dan Kedutaan Besar Perancis untuk

para peneliti Perancis.

4.

5.

1.

PASAT 5

HAK KEKAYAAN lNTELEKTUAL

Para Pihak wajib memberil<an perlindungan yang

kekayaan intelektual yang diperoleh dan/atau

patut dan efesien terhadap hak

dipergunakan untuk pelaksanaan



PenBaturan ini, sesuai dengan standar hukLlm atau perjanjian internasional di mana para

Pihak terikat.

2. Parâ Pihak akan menyepakati pengaturan terplsah untuk perlindungan dan kepemilikan

atâs setiap kel(ayaan intelektual bersama yang timbul akibât pelaksanaan Pengaturan

in i.

PASAL 6

PERIANIIAN AtIH MATER'AL

Para Pihak menyetujui bahwa tidak ada bahan penelitian yang diperoleh selama

pelaksanaan Pengaturan ini yang boleh dialihkan atau diekspor keluar lndonesia. Apabila

ada kebutuhan untuk membawa bahan penelitian keluar dari lndonesia, pelaksanâânnyâ

harus mendapat persetujuan dari Komite Bersarna dan Pâra Pihak harus menyepakati

Perjanjian Aljh Material.

PASAL 7

PEMBATASAN I{EGIATAN

1. Semua orang yang terlibat dalam keglatan terkait Pengaturan ini wajib mematuhi

hukum, peraturan perundang undangan dan kebijakan negarâ Tuan Rumah, serta

konvensi-konvênsi internâsional dimana Tuan Rumah menjadi Negara Pihak.

2. Dalam hal orang yang terlibat dalâm kegiâtan yang berkaitan dengân Pengaturan ini

melan8gar ayat 1 Pasal ini, negarâ tlran rlrmah merniliki hak untuk mengambil tindakan

yang diperlukan sesLrai dengan hukum dan peraturannya.

PASAL 8

I(ERAHASIAAN

1. Parâ Pihak wajib berusaha untuk menjaga kerahasiaan dokumen, informasi, dan data

lain yang diterima atau diberikan kepada Pihak lain selamâ periode pelaksanaan

Pengaturan ini.



2. lika salah sâtu Pihak berkeinginan untuk rnenBunBkapkan data rahasia dan/atau

informasi yâng dihasilkan dâri kegiatan berdasarkan Pengâturan ini kepâda pihak ketiga,

pihak yang mengungkapkan harus rnemperoleh persetujuân tertulis terlebih dahulu dari

Pihak lain sebelum pengungkâpan tersebut dibuat.

3. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan Pasal ini akan terus mengikat antâra Para Pihak

meskipun penghentiân Pengaturan inisudah selesai masa berlakunya, kecuali Para Pihak

melâkukan persetujuan lain.

PASAL 9

PERUBAHAN

Pengaturan ini dapat diubah sewaktu-waktu berdasârkan kesepakatan tertulis ântarâ Pâra

Pihak. Perubahân tersebut mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan oleh Para Pihâk dan

akan menjadi satu kesatuan yâng tidak terpisahkan dengan Pengaturan ini.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang tlmbul akibat penafsiran atau pelaksanaan PenBaturan ini akan

diselesaikan secara damai melalui negosiasi atau konsultasidi antara Para Pihak.

PASAL 11

MUTÀI BERTAKU, MASA BERTAKU DAN PENGA(HIRAN

1. Pen8aturan ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganannya.

2. Pen8aturan ini tetap berlaku untuk janska waktu 4 (empat) tahun dan dapat

diperpanjang untLrk 4 (empat)tahun berikutnya berdasârkan kesepakâtan Pâra Pihâk.

3. Setiap Pihâk dapat sewaktu-waktu mengâkhiri Pengaturan ini dengan memberikan

pemberitahuan tertulls paling lâr(]bat 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pihak lâinnya.



4. Pemutusan Pengaturan ini tidak akan mempengaruhi

lainnya hingga selesainya kegiatan bersâma yang ada

kedua Pihak berdasarkan Perjanjian Pengaturan ini.

kegiatan, proyek atau kerjasama

atâu proyek yang disetujui oleh

DEMIKIANLAH, yâng bertanda tangan di bawah ini, telah menandatangani Pengaturan ini.

pada tanggal satu bulan Agustus, tahun Duaribu

Perancis, kedLra naskah memiliki kekuatan hukum

DIBUAT dâlam rangkap

Tigabelas dalam bahasa

yâng sâma.

dua di .lakarta,

lndonesia dan

UNTUK
MENTERI LUAR NEGERI

REPUBLIK PERANCIS

UNTUK KEMENTERIAN
RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

CORINNE

Duta Besar Perancis untuk lndonesia
GUSTI MUHAMMAD HATTA

lvlenteri Riset dan ïeknologi


