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Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis (selanjutnya 
disebut sebagai Para Pihak); 
 
BERKEINGINAN untuk mengembangkan lebih lanjut hubungan persahabatan dan 
mempererat kerja sama antara kedua negara serta menjalankan kepentingan bilateral negara 
mereka, atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan; 
 
MENGAKUI kebutuhan akan kerja sama energi dan sumber daya mineral guna meningkatkan 
pembangunan ekonomi dan sosial kedua negara; 
 
MERUJUK pada Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik 
Perancis mengenai Penelitian Ilmiah dan Pengembangan Teknologi yang ditandatangani pada 
tanggal 8 Mei 1979; 
 
BERDASARKAN undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di negara masing-
masing dan juga kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur Para Pihak mengenai kerja sama 
internasional; 
 
SEPAKAT akan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 
 
 

Pasal 1 
Tujuan 

 
1. Para Pihak perlu meningkatkan kerja sama dalam bidang energi dan sumber daya mineral 

melalui kerja sama antara sektor pemerintah dan akan memfasilitasi kerja sama antara 
sektor swasta; 
 

2. Para Pihak mengakui bahwa Persetujuan ini (selanjutnya disebut sebagai “Persetujuan”) 
tidak dimaksudkan untuk menetapkan persyaratan kontrak yang mengatur pedoman 
perilaku untuk Persetujuan proyek tertentu apa pun. 

 
 

Pasal 2 
Bidang Kerja Sama 

 
1. Para Pihak perlu mengambil tindakan-tindakan yang layak dalam bidang kepentingan 

bersama, sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan mereka masing-masing, 
termasuk eksplorasi dan pengembangan, investasi dan perdagangan, penelitian teknologi, 
pengembangan kapasitas, dan perencanaan strategis dalam bidang energi dan sumber 
daya mineral; 
 

2. Para Pihak perlu memfasilitasi kerja sama yang terkait dengan pengembangan bersama 
energi dan sumber daya mineral atas dasar saling menguntungkan untuk: 

 
a. Mendorong dan meningkatkan investasi dalam proyek-proyek energi dan mineral 

masing-masing negara; 
 

b. Meningkatkan kerja sama antara Para Pihak di sektor energi dan mineral; 
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c. Mencari cara-cara guna meningkatkan kinerja dalam sektor energi dan mineral kedua 

negara; 
 

d. Menetapkan prinsip-prinsip dan pedoman-pedoman untuk diikuti oleh Para Pihak dalam 
membahas dan menetapkan Pengaturan-pengaturan Proyek masa mendatang di 
sektor energi dan mineral. 

 
3. Para Pihak perlu menetapkan  ketentuan-ketentuan rinci atas dasar kasus per kasus 

mengenai bentuk-bentuk dan metode-metode kerja sama untuk melaksanakan Persetujuan 
ini. 

 
 

Pasal 3 
Otoritas Pelaksana 

 
Otoritas pelaksana untuk kerja sama ini adalah: 

 
1. Untuk Pemerintah Republik Indonesia: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 

 
2. Untuk Pemerintah Republik Perancis: kementerian yang berwenang menangani sektor 

energi dan sumber daya mineral. 
 
 

Pasal 4 
Bentuk Kerja Sama 

 
1. Para Pihak bermaksud mengembangkan kerja sama ilmu pengetahuan dan teknis mereka 

dengan melakukan proyek-proyek bersama dan bertukar informasi di sektor energi dan 
mineral dan yang berkaitan dengan lingkungan terutama yang berhubungan dengan 
undang-undang, peraturan-peraturan, dan kebijakan-kebijakan, melalui pertemuan, 
seminar, dan konferensi bersama dengan topik yang diminati bersama; 
 

2. Para Pihak perlu mengidentifikasi peluang-peluang untuk penyelenggaraan program-
program pelatihan dan pengembangan yang terkait dengan sektor energi dan mineral; 
 

3. Para Pihak perlu bekerja sama untuk memfasilitasi investasi dan perdagangan dan saling 
bertukar informasi yang terkait dengan perdagangan di sektor energi dan mineral Para 
Pihak; 
 

4. Konsultasi perlu dilakukan oleh Para Pihak terkait dengan pelaksanaan Persetujuan ini. 
 
 

Pasal 5 
Hak Kekayaan Intelektual 

 
1. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing Para 

Pihak, Para Pihak perlu memberikan perlindungan dan distribusi yang efisien atas hak-hak 
kekayaan intelektual, termasuk kepemilikannya dan penggunaan secara sah, yang sedang 
dialihkan atau diciptakan sesuai dengan Persetujuan ini. 
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2. Hal-hal mengenai perlindungan dan distribusi hak-hak kekayaan intelektual, termasuk 

perlindungan hak-hak sah pihak ketiga, yang memperhitungkan sepenuhnya bagian 
kepemilikan yang adil berdasarkan atas kontribusi masing-masing peserta, harus diatur 
oleh masing-masing persetujuan proyek yang diadakan oleh Para Pihak, sesuai dengan 
undang-undang dan peraturan-peraturan mereka masing-masing. 

 
 

Pasal 6 
Penyelesaian Perbedaan 

 
Perbedaan-perbedaan yang timbul sehubungan dengan penafsiran atau pelaksanaan 
Persetujuan ini harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan perundingan bersama 
antara Para Pihak. 
 
 

Pasal 7 
Kerahasiaan 

 
1. Tanpa berpraduga apapun terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada 

masing-masing Pihak, Para Pihak berjanji untuk memperhatikan kerahasiaan dokumen-
dokumen, informasi dan data lain yang diterima atau diberikan kepada Pihak lainnya 
selama periode pelaksanaan Persetujuan ini atau perjanjian-perjanjian pelaksanaan lain 
apa pun yang dibuat berdasarkan Persetujuan ini. 
 

2. Jika salah satu dari Para Pihak ingin mengirimkan data atau informasi rahasia hasil 
kegiatan kerja sama sesuai dengan Persetujuan ini kepada pihak ketiga, Pihak pengirim 
harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pihak lainnya sebelum mengirimkan data atau 
informasi apa pun. 
 

3. Para Pihak setuju bahwa ketentuan Pasal ini tetap mengikat antara Para Pihak meskipun 
Persetujuan ini sudah diakhiri. 

 
 

Pasal 8 
Amendemen 

 
Salah satu Pihak dapat mengajukan amendemen secara tertulis atas semua atau bagian-
bagian dari Persetujuan ini setiap saat. Amendemen apa pun yang telah disetujui oleh Para 
Pihak berlaku pada tanggal seperti yang ditentukan oleh Para Pihak. Amendemen tersebut 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini. 
 
 

Pasal 9 
Mulai Berlaku, Jangka Waktu, dan Penghentian 

 
1. Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganannya; 

 
2. Persetujuan ini tetap berlaku selama 5 (lima) tahun dan diperpanjang secara otomatis 

untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya kecuali kalau salah satu Pihak memberitahukan  
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kepada Pihak lainnya secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya 
mengenai maksudnya untuk mengakhiri Persetujuan ini; 
 

3. Penghentian Persetujuan ini tidak mempengaruhi keabsahan dan lama program-program 
atau proyek-proyek apa pun yang sedang berjalan yang dilakukan berdasarkan 
Persetujuan ini sampai program-program atau proyek-proyek tersebut selesai. 

 
 
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini telah menandatangani Persetujuan ini. 
  
Dibuat rangkap dua di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2011 dalam bahasa Indonesia dan Perancis, 
kedua teks memiliki kekuatan hukum yang sama. 
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