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MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN KESEl-lA TAN REPUBLih: INDONESIA

Ol'tlGAI'I
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK OEMOKRATIK TIMOR-LESTE
TENTANG
KERJASAMA Dl BIOANG KESEHATAN

Kemenlerian Kesehalan Republik Indonesia oan Kementerlan Kesehatan
Republik Oemokratik ·rimor Leste. selarljutnya disebul sel>agai "Para Pihak...
MENYAOARI perlunya meningkalkan dan memperkual hubu r19an persahablotan
di anl"'a kedua nega ra;
BERKEINGINAN untuk menciptakan kerja sruna lresehatan dr ant"ra kedua
negara berdas"rltan asas salinR menvuntungkan:
SE~UAI dengan hukum oan peroturan !)erundang-undangan yang
negara masing-nms.ng;

berta~u

oi

TEL AH MENCAPAI KESEPAHAMAN ubagal b81 1kut :

PASAL 1
TUJUAN
Tujuan

MemoraC"dum

Saling

Pe1\g ~tic:tr1

i1:i

vd.)l.')h

ufltUk

menlugka,kat1

kerjasama <Jalam perayanM kesehatan. pcncl!oillan dan pelalihan tenJsa
kesehatan diantara Para Pihak berl8·1d&$~M kemitraan dan salrng
m&ng<rntu"9~an kedua belah pthak .

' '

PASAL 2
RUANG I.INGKUP KERJA SAMA
Ruang lingl<trp kr.rjosama rni melipuli bidang.
a. Pe:ayamm keseh atan n1mah sakit mcncakup srst""' ruJukan dart
llospllol;

sistvr

b. Kerjasama di bid<lng farn>asA dan alat ~&SE<I\at"n:
c. Pen~embangan sumb&r day<> on<>nvs•a menc<ll<u~ pendidikan dan pelatihan,
d Kerjas<>ma di bidang penyal<it onenular terLtaona ni oaer a~ J)e(batasan da"
kesiapan pandemik;
e. Kerjasama di bidaug Kesel\atan lbu dan AMk. lmunisi\sl dan Gizi;
f. Penelitian dan pengembe"98n kesehstan.
g. Sidang ·bidang lain yang dianggap perlu dan disep akati oteh Para Pihak

PASAl. 3
PELAKSANAAN
Pelaks<>naan Memorandum Saling Pengertian ini akan dituangkan dalam
pengaturan teknis yang discpakati oleh Para Plhok sesual dengan kelersedi•an
dana dan pe<sonil mas!ng-maslng pthl>k. Pengaluran tel:nrs tersebut merupakan
bagian yang tid ak terplsahken d ari Memorandum Sar.ng Pengertian ini.

PASAL 4
KELO!IIPOK KERJA
1. Para Prhak membentuk Kelompok Kerj<> Antar Negara unt\fk memraslitul
pc4ksan3an MerTl()(andum Saling Penger1ian ir.i.

2. Ketua dan anggota Kelompok Kerja lerdiri dari perwakilan Para Pihak yang
mengik..Csertakan lerrbaga-lembaga terkait dalam kcrjasama ini.

3. Kelompok Ker1a rni bertemu sekurang-kurangnya se~a' dalam setahun. di
Indonesia atau Republk Oemok r<~l•k Timo< LestP..
4 . Kelompok Ke•ja melakukan pemanlauan dan evaluasi pelai<Sanaan
Memorandum Saling Pengertian ini se<:ara berkala dan melaporkannya
kepada Para Pihak.

PASAL 5
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (liKI)
1. Para Pihak seluju bahWll ~iap HKI yang ~m bul dari pctaksanaan d ari
perjanjian InI akan drmohki secara bersama dan:
a. Masing-masing Pihak akan diizinkan untuk m"nggunaklln liKI tersebut
untuk tujuan pemeliharaan. acloptasi. dan pengembangan HKI ter1q~il:
b. Oalam hal HKI dlgunakan Oleh salah salu Pitra~ dan/atau lembaga atas.
nama Pemerintah untuk tujuan komersil. Pihak r~innya harus.
mendapatkan b<Jgtan royaUr yang adil:

c. Masiog-masi ng pihak berta.ngg~mg Jawab al.as :setiap klmm yang dtbuat
oieh Piha'< Keliga dalarn rlal kepemilikan dan legali•a:s dan penggunaan
HKI yang dit.>awa oBe h Pihak tersebut di atas uruuk melaksana~an
kegiatan kerja sama di bawah pe ~anjian :
2

Para Pihak akan salinfl menjan11•~ b.ahwa HKi yang dibawa o~eh :saf;;.h satu
Pihal< ke dalam v..ilayah Pihak lain1.,ya untuk me1ak5anakan proyek kerjasama,
bukan merupakan hasil pelanggaran dar• ttak yang sah mili~ Pihak Sc:e-hga~

3. Jika salah s.atu Pihak ingin memt:Juka data/informasi rahasta yang rnerupa:kan
has.il dari xegiat<m kerja s.ama dan perjanjian •ni kepada Pilrak l<et~ga. Pihak
yang membul4:a rahasia harus menda.paU<an i2:in ter~ebih dahulu dari Pihak
yang lainnya:
4 . B il.aman a s.al.a h satu Pi h.ak mt!merl ukan

ke rja sam a de ng an Pi hak Ia in di luar
Indonesia dan Timor Leste_maka unluk se-tiap keuntunga n ya"g didapat dari
HKI yang dllilldungi oleh pe1janJia11 in~. Prhak ta1 sebut akan memberikan

kesempal.an pertama dari kerjas.ama letsebul kepada Pihak lainnya, yang
akan d~a ba.kan , 1i ka Pthak lai nn ya ti dak da pal ikut serta_

PASAL 6
PERJANJ lA N A LIH

MATER~AL

OAN PUB Ll KAS I

1. Pengiriman spes•men klinik, material biologik dan muatan infmmasinya harus.
d il;:,. ksana k an sesu ai denga n Peratu ran Men len Ke:sehata n
Re pub hk

lfl d{lo e s.ia .
2. Scmua data. 1nformasi ~an pubtikasi berdasark.an kerjasama ini dan
pengalihan kepada pihak ketiga llarus dida-sarkao pada kesepakatan kedua
belah p1hak .

PASAL 7
SUMBER DAYA GENETIKAt PENGETAHUAN TRADIStONAL
OANEKSPRES~ BUDAYA

1. Para P1hak w.a.iib mengakui nilai sumber daya genetik d.an pcngctahuan
trad is1o n.al ( SDGPT), dan mengaku i h ak da ri pemeg a ng SDGPT u nh..1k
perrindungan yan-g efektjr dari SDGPT gu11a men{lhindaii penyalahgunaan
dan pemanra;31.an yang •idak sebaga~mana rnestinya d.ari SDGPT.

2 . Allses te<hadap dan penggunaan SOGPT darl •alah satu pihak di b&wah
implementasi Memorandum Salng Pen!]ettlan lnl Mrus mernperoleh ijin dati
otoritas terl<;rij dari pihak tersebut Para Plhak waji~ men]amin bahwa
komun~$ lrlkal tcrkait h<lt\1$ mcooapatkan lnformasl terhadap akses dan
inlormasi atas hasi darl kerjasama danlatau kolabo1'3sl yang menggvnakan
SDGPT tersel>ut

3. Dalam hal kerjasama d an/atau kolabotasi dibawah Memorandum Saling
Pengertian ini memanfaatkan SOGPT unlvk lvjuan komersial. Prhak \erkalt,
atas nama kornunita.s lok.anya. Derhak atas hak atas kekayaan lntel~l<tual,
dan jil:a ada. al a$ pembagian keuntungan yang timbul atasnya.
4 . Keunlungan dari SDGPT dimiliki oleh pihak terl<ait termasuk pembagian
keurlrungan secara add ~ang timbul clari penggunaan secara komersiat ata1.1
industrial atas SOGPT.

5. Penyelesai an secara hukum harus drlaksanakan bagi pemegang SDGPT jlka
pembagia n keuntungan yang adil seperti dijelaskan d~lam paragral 4 Udak
terlaksana

PASAL 8
PENYELESAIAN SENGKETA
1. Setiap sengkela yaug timbul atas penafsiran atau pelaksanaan Memoraodum

Saling Pengerti.an 1ni akan diselesaikan seca,a bersahabat melatui konsultasi
di at•tara Para Pitlak;

2. Bila terjadi s"ngketa dalam pelaksanaan Kontrak Ke~asama d;selesaikan
SP.-Suai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontfak Ke(JSSama.

PASAL9
PERU BAHAN
Memorandum Saling Pengertian in1 dapat dihnjau kembali atas kesepa~atal'l
bersama secara tertvlis Pafa Pihak. Setiap perubahan akan berlaku secara
efekt1f pada taoggal yang disepakati olch Para Prhak dan merupakan b.•gian tak
tcrpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.

PASAL10
PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN

1. Memorandum

Salrng

Pengerto n

in1 mulai

berlal<u

sejal\

tanggal

penand~tanganan

i·;.,:. • ·.,

4*(/&%

4*(/&%

