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Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak 

ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 

49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau dengan denda paling 

sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang 

hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
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PENDAHULUAN Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi (RUU Sisnas Iptek) disiapkan untuk menggantikan 

Undang-Undang No. 18  Tahun 2002 tentang Sistem Nasional 

Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi yang dianggap sudah tidak mampu menghadapi 

perkembangan zaman. Pembahasan RUU Sisnas Iptek diharapkan 

dapat menjadi momentum perbaikan tata kelola riset dan inovasi di 

Indonesia. Kebijakan iptek yang tepat dapat menciptakan ekosistem 

iptek dan inovasi yang kondusif. Sehingga, pada saatnya, iptek 

mampu berkontribusi terhadap kemajuan pembangunan bangsa. 

Sebaliknya, kebijakan iptek yang tidak tepat akan mengurangi 

potensi percepatan capaian target-target pembangunan negara, 

dan Indonesia hanya akan menjadi pasar dan konsumen iptek dan 

inovasi yang dikembangkan negara lain.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 8 Tahun 1990 tentang 

Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, terutama pasal 3, Akademi 

Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) bertanggung jawab untuk 

memberikan sikap dan masukan terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Atas dasar itu, AIPI perlu 

memberikan pandangan terhadap RUU Sisnas Iptek. 

AIPI menyatakan tiga isu penting yang perlu mendapat

perhatian khusus dalam upaya pengembangan ekosistem iptek

di Indonesia, yaitu: 

1. Kelembagaan

2. Pendanaan 

3. Sanksi Pidana
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Lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah 
belum menjalankan tugas dan fungsi (tusi) masing-
masing secara optimal. Sesuai Undang-Undang 
No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 
dan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang 
Organisasi Kementerian Negara, badan penelitian 
dan pengembangan (balitbang) kementerian 
merupakan unsur pendukung di bawah menteri 
dengan tugas dan fungsi menyusun kebijakan 
teknis, program, dan anggaran litbang, serta 
melaksanakan litbang kebijakan sesuai tugas 
dan fungsi kementerian masing-masing. Artinya, 
balitbang kementerian tidak bertanggung jawab 
terhadap penguasaan, pengembangan, dan 
penerapan iptek, melainkan terhadap litbang 
kebijakan sebagai upaya perbaikan pelayanan 
publik. Kendati demikian, pada praktiknya terdapat 
beberapa balitbang kementerian yang melakukan 
penelitian dan pengembangan (litbang) untuk 
penguasaan, pengembangan, dan penerapan 
iptek. Balitbang Kementerian Pertanian, misalnya, 
hingga awal 2018 telah menghasilkan 127 paten, 
sementara Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI) menghasilkan 72 paten, dan Badan Pengkajian 

1.
Lembaga-lembaga terkait iptek
belum berfungsi optimal

Penerapan dan Teknologi (BPPT) menghasilkan 
95 paten. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian 
(LPNK) seperti LIPI yang seharusnya berfokus pada 
pengembangan iptek di bagian hulu, saat ini justru 
melakukan program-program yang fokus pada 
penerapan iptek, seperti “Program Pemanfaatan 
Iptek untuk UMKM”.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi (Kemenristekdikti) sebagai kementerian 
yang bertanggung jawab atas penguasaan, 
pengembangan, dan penerapan iptek, tidak 
punya cukup wewenang untuk melakukan fungsi 
koordinasi dengan balitbang kementerian/lembaga 
dan LPNK di luar enam LPNK1  yang berada di 
bawah koordinasi Kemenristekdikti. Hingga saat ini, 
proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil 
kegiatan litbang dilakukan di internal kementerian/
lembaga (K/L). Mekanisme audit eksternal yang ada 
hanya audit keuangan yang dilakukan oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit ini hanya melihat 
aspek penggunaan dana untuk kegiatan dan hasil 
litbang, yang mengakibatkan hasil dan keluaran 
litbang di Indonesia sulit diukur. 

Kinerja lembaga litbang pemerintah yang tidak optimal dan inefisiensi belanja 
litbang menimbulkan wacana penggabungan seluruh lembaga litbang pemerintah 
pusat—baik LPK maupun LPNK—bahkan lembaga nonstruktural seperti AIPI 
menjadi sebuah badan/lembaga. Terdapat beberapa konsep nama untuk badan/
lembaga riset tunggal ini, mulai dari Badan Riset Nasional (BRN), Badan Riset 
Ilmu Pengetahuan Nasional (BRIPN), hingga Dewan Riset Inovasi Nasional 
(DRIN). Pertanyaannya, “Apakah tanggung jawab terhadap perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) nasional dapat ditangani oleh hanya 
satu lembaga?” Ruang lingkup kegiatan litbang dan tanggung jawab terhadap 
penguasaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pengawasan iptek sangat besar 
dan berat. Selain sektor dan bidang kerja yang beragam dari lembaga/badan 
litbang, jenis kegiatan risetnya pun beragam, mulai dari riset dasar, riset inovasi dan 
komersialisasi, hingga riset kebijakan. 

AIPI memperkirakan wacana penggabungan lembaga litbang justru akan 
menambah permasalahan tata kelola riset di Indonesia. Persoalan yang ditengarai 
mungkin timbul adalah penggabungan lembaga litbang berpotensi menggeser 
tugas dan fungsi utama lembaga litbang kementerian, yaitu litbang kebijakan. 
Bukan tidak mungkin, kegiatan litbang kebijakan berhenti dilakukan oleh 
balitbang kementerian karena dianggap tidak mendukung upaya penguasaan, 
pengembangan, dan penerapan iptek. Selain itu, penggabungan lembaga litbang 
juga tidak dapat menyelesaikan dampak dari praktik perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan, dan evaluasi hasil kegiatan litbang yang dilakukan oleh lembaga 
itu sendiri. Fungsi pengawasan dan evaluasi (seperti yang dilakukan oleh AIPI) 
sebaiknya tidak disatukan dengan fungsi perencanaan dan pelaksanaan, karena 
akan memengaruhi akuntabilitas proses pengawasan dan evaluasi.

Wacana Pembentukan
Lembaga Baru
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LANGKAH STRATEGIS:

1. Balitbang kementerian berfokus pada 

kegiatan litbang kebijakan sesuai bidang 

kerja kementerian induknya.

2. Kemenristekdikti diberi wewenang 

memberikan arahan prioritas pengembangan 

iptek nasional dan menjalankan fungsi 

koordinasi. Wewenang ini termasuk menyusun 
mekanisme pengukuran kinerja balitbang 
pemerintah yang memiliki fungsi penguasaan, 
pengembangan, dan penerapan iptek. Lembaga 
litbang tidak bisa disamaratakan hanya karena 
memiliki nomenklatur “litbang”. Karena itu, 
kinerja litbang tidak bisa diukur hanya dari 
jumlah publikasi ilmiah, paten, dan kreasi 
produk, mengingat tidak semua kegiatan litbang 
kementerian/lembaga berorientasi ke sana.

IMPLIKASI TERHADAP DRAF RUU SISNAS IPTEK

Jika rekomendasi di atas disetujui, perlu perubahan berikut dalam Draf RUU Sisnas Iptek:

Perubahan Pasal Bunyi Pasal

Menambahkan poin e
pada Pasal 38

Pasal 38 Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri atas:
a. Lembaga penelitian dan pengembangan;
b. Lembaga pengkajian dan penerapan;
c. Perguruan tinggi;
d. Badan usaha;
e. Lembaga pendanaan; dan 

f. Lembaga penunjangan.

Menambahkan frasa 
“dan kinerja”

Pasal 69 
ayat (1)

(1) pengawasan dilaksanakan untuk memantau perencanaan, 
pelaksanaan, dan kinerja penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi sesuai dengan Rencana Induk Pemajuan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi.

Menambahkan satu ayat 
pada Pasal 69

Pasal 69 
ayat (4a)

Menteri memberikan laporan hasil pengawasan kinerja 
Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara 
berkala kepada Presiden.

3. Pemisahan fungsi invensi dan inovasi dalam 

kebijakan iptek. Dalam konteks pemajuan 
iptek, kebijakan iptek perlu memisahkan fungsi 
invensi dan inovasi karena keduanya merupakan 
dua hal yang berbeda. Merujuk pada praktik baik 
di berbagai negara, fungsi invensi ditangani oleh 
lembaga terkait dengan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, sedangkan fungsi inovasi ditangani 
oleh lembaga di bidang perekonomian yang 
lebih dekat dengan industri dan mengerti 
kebutuhan pasar.2

4. Presiden menunjuk Kemenristekdikti atau 

lembaga pendanaan riset yang independen, 

profesional, dan berorientasi riset untuk 

melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi 

kinerja hasil litbang. 

Rekomendasi: 
Penguatan lembaga-lembaga terkait iptek

Inefisiensi pengelolaan dana litbang nasional 
sebenarnya berakar pada empat hal: 
1. Kekacauan Data Penghitungan Belanja Litbang 

Nasional 2016 dari Kemenristekdikti dan LIPI.

2. Tidak adanya mekanisme yang jelas untuk 
pengukuran kinerja lembaga litbang.

3. Mekanisme pendanaan litbang menggunakan 
logika pengadaan barang dan jasa, padahal acap 
kali kegiatan litbang memiliki logika proses yang 
berbeda.

4. Tidak ada lembaga independen yang mengelola 
pendanaan litbang.

2.
Pengelolaan dana litbang tidak efisien 

1. Kekacauan Data Penghitungan 

Belanja Litbang Nasional 2016 

dari Kemenristekdikti dan LIPI         
Berdasarkan Data Perhitungan Belanja Litbang 
Nasional3, jumlah belanja litbang pemerintah 
pusat adalah sebesar Rp 24,92 triliun. Dari 
jumlah tersebut, 43,74% merupakan belanja 
kegiatan litbang, sedangkan sebagian besar 
sisanya merupakan belanja keperluan lain 
seperti operasional, jasa iptek, belanja modal, 
serta pendidikan dan pelatihan (diklat).  

Angka Rp 24,92 triliun tersebut merupakan 
akumulasi “kotor” seluruh anggaran litbang 
kementerian/lembaga tanpa klasifikasi 
jenis kegiatan litbang yang dilakukan. Jika 
penghitungan dilakukan secara spesifik pada 

Sumber: Kemenristekdikti & LIPI, Perhitungan Belanja Litbang Nasional 2016

lembaga litbang dengan kegiatan litbang yang 
berorientasi iptek, maka besar belanja kegiatan 
litbang adalah Rp 7,05 triliun dengan total 
belanja lembaga litbang sebesar Rp 17,4 triliun.

Distribusi Belanja Litbang Pemerintah Pusat

Kegiatan Litbang
43.74%

Operasional
30.68%

Jasa Iptek
13.16%

Belanja Modal
6.65% Diklat

5.77%
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2. Tidak adanya mekanisme yang jelas untuk 

pengukuran kinerja lembaga litbang

Belanja kegiatan litbang tersebar di 81 
kementerian/lembaga, dan hanya 13 di 
antaranya yang membelanjakan anggaran 
riset untuk penguasaan, pengembangan, 
dan pemanfaatan iptek, baik yang dilakukan 
sendiri atau oleh institusi/pihak lain. Selebihnya 
merupakan belanja balitbang kementerian 
yang tugas dan fungsi utamanya melakukan 
litbang kebijakan. Persebaran dana litbang 
dan proses perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi hasil kegiatan litbang yang saat ini 
masih dilakukan di dalam internal kementerian/
lembaga, berdampak pada sulitnya melakukan 
pengukuran kinerja lembaga litbang yang 
memanfaatkan belanja pemerintah pusat.

3. Mekanisme pendanaan litbang 

menggunakan logika pengadaan barang   

dan jasa 

Saat ini, sistem pendanaan riset menggunakan 
sistem pendanaan proyek dan pengadaan. 
Sistem ini tidak sesuai dengan sifat riset 
yang lebih fleksibel. Pendanaan riset melalui 
APBN tidak dapat mengakomodasi penelitian 
tahun jamak. Selain itu, aturan pelaporan dana 
penelitian menuntut laporan administratif yang 
kaku, sehingga waktu peneliti tersita untuk 
mengurus administrasi alih-alih untuk meneliti.

4. Tidak ada lembaga independen yang 

mengelola pendanaan litbang

Lembaga pendanaan riset nasional yang ada 
saat ini memiliki keterbatasan dalam jumlah 
dan kualitas. Setidaknya terdapat tiga lembaga 
pendanaan utama yang mengelola dana riset 
pemerintah, yaitu Kemenristekdikti, Lembaga 
Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dan Badan 
Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Di samping 
itu, ada juga Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(DIPI) yang berada di bawah naungan dan 
pengawasan AIPI. Berbeda dengan tiga lembaga 
pendanaan lainnya, DIPI tidak melakukan 
pengelolaan dana riset dari pemerintah. Jumlah 
dana riset yang dikelola oleh LPDP dan BPDP 
masih sangat kecil, terutama jika dibandingkan 
dengan anggaran mereka untuk misi yang lain, 
karena visi dan misi utama mereka sebenarnya 
bukan penguasaan, pengembangan, dan 
penerapan iptek. Sebagai contoh, dari total 
anggaran layanan LPDP tahun 2015 sebesar 
Rp 1.404 miliar, hanya 3% (Rp 44 miliar) yang 
dialokasikan untuk riset, sementara 97% (Rp 
1.358 miliar) dialokasikan untuk beasiswa 
pendidikan.

LANGKAH STRATEGIS:

1. Menghadirkan lembaga pendanaan riset 

yang independen, profesional, bertanggung 

jawab, dan transparan.

Mekanisme pendanaan riset yang sesuai 
dengan fleksibilitas proses litbang dapat dicapai 
dengan menghadirkan lembaga pendanaan 
yang mengelola dana litbang nasional secara 
independen dan profesional, dengan kualifikasi 
sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab dalam mendorong 
upaya penguasaan, pengembangan, dan 
penerapan iptek;

2. memiliki anggaran yang stabil dan di luar 
siklus APBN;

3. berbasis akuntabilitas dan transparansi;
4. melakukan praktik seleksi yang kompetitif 

dan sehat;
5. memberikan skema pendanaan dalam 

bentuk hibah, block grants, dan tahun 
jamak;

6. menjaga keseimbangan insentif untuk riset 
dasar/rintisan maupun riset terapan; dan

7. menjunjung asas kebebasan akademik.

Lembaga pendanaan riset ini tidak harus 
berbentuk lembaga baru, bisa juga berupa 
penugasan kepada lembaga yang sudah ada. 
Selain itu, fungsi pendanaan ini juga tidak harus 
di satu lembaga, melainkan bisa bersifat sektoral 
sesuai dengan fokus bidang dan tanggung 
jawab masing-masing, sehingga hasil litbang 
dapat terukur. 

Dari sudut pandang riset, keberadaan lembaga 
pendanaan ini penting demi mendorong 
peningkatan kualitas hasil penelitian, baik 
melalui seleksi proposal penelitian yang 
kompetitif, maupun dalam pengawasan dan 
evaluasi hasil penelitian. 

2. Memperbaiki klasifikasi dalam penghitungan 

belanja litbang pemerintah pusat

Tidak adanya klasifikasi yang jelas dan data 
yang valid akan berdampak pada kekeliruan 
kebijakan dan pengambilan keputusan. Karena 
itu, perlu ada pemisahan yang jelas antara (1) 
penghitungan “dana investasi iptek”, yaitu dana 
untuk kegiatan penguasaan iptek, dengan (2) 
penghitungan “dana litbang” yang mencakup 
semua komponen biaya dan kegiatan lembaga 
litbang. 

Dalam konteks kegiatan litbang sendiri, kiranya 
perlu juga dibedakan antara (1) kegiatan litbang, 
yang berorientasi pada perbaikan pelayanan 
publik melalui penyusunan dan evaluasi 
kebijakan, dengan (2) kegiatan litbang yang 
berorientasi pada penguasaan, pengembangan, 
dan pemanfaatan iptek. Hal ini penting 
karena memang tidak semua lembaga litbang 
berorientasi iptek. Melalui pemisahan seperti ini 
akan diperoleh data yang lebih valid mengenai 
besaran anggaran riset nasional sehingga tidak 
berpeluang menyesatkan pengambil kebijakan.

Rekomendasi: 
Reformasi tata kelola pendanaan litbang
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Perubahan Pasal Bunyi Pasal

Menambahkan poin e
pada Pasal 38

Pasal 38 Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri atas:
a. Lembaga penelitian dan pengembangan;
b. Lembaga pengkajian dan penerapan;
c. Perguruan tinggi;
d. Badan usaha;
e. Lembaga pendanaan; dan 

f. Lembaga penunjangan.

Menambahkan satu pasal 
mengenai fungsi lembaga 
pendanaan

Pasal 42A 
ayat (1)

(1) Lembaga pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
38 poin e berfungsi mengelola sumber daya pendanaan untuk 
penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksudkan 
pada ayat (1), lembaga pendanaan bertanggung jawab 
memberikan hibah kepada penyelenggara ilmu pengetahuan 
dan teknologi sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 12.4

IMPLIKASI TERHADAP DRAF RUU SISNAS IPTEK

Jika rekomendasi di atas disetujui, perlu perubahan berikut dalam Draf RUU Sisnas Iptek:

3.
Sanksi pidana dapat menghambat
peluang kolaborasi riset

Draf RUU Sisnas Iptek Pasal 74 s.d. Pasal 77 memuat ancaman pidana bagi peneliti. 

Pasal 74

(1) Setiap orang asing yang melakukan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi di Indonesia tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2)*, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2)  Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa 

larangan untuk memperoleh izin Penelitian di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 75

Setiap orang yang tanpa hak atau secara melawan hukum mengalihkan spesimen lokal Indonesia ke luar negeri, 

baik fisik dan/atau digital tanpa dilengkapi dengan perjanjian pengalihan material (material transfer agreement) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1)**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau 

denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 76

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3)*** tanpa izin, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan rusaknya barang atau benda maka 

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000 (tiga 

miliar rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat bagi orang maka pelaku 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000 (empat 

miliar rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati maka pelaku dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah)

Pasal 77

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76 dilakukan oleh korporasi 

maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. 

(2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76 masing-masing ditambah 1/3 (sepertiga).

Catatan:

*Pasal 57 ayat (2) menyatakan bahwa lembaga penelitian dan pengembangan asing, lembaga pengkajian dan penerapan asing, 
perguruan tinggi asing, badan usaha asing, dan/atau orang asing wajib memperoleh izin dari Pemerintah. 

**Pasal 59 ayat (1): Untuk kepentingan perlindungan keanekaragaman hayati, spesimen lokal Indonesia, baik fisik dan/atau digital 
tidak dapat dialihkan, kecuali dilengkapi dengan perjanjian pengalihan material (material transfer agreement).

***Pasal 68 ayat (3) menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan yang berisiko 
tinggi dan berbahaya wajib memperoleh izin dari Pemerintah.
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Sanksi pidana justru kontraproduktif dengan upaya 
Indonesia untuk mendorong kolaborasi riset 
internasional. Bahkan, adanya pasal sanksi khusus 
untuk peneliti asing membuat Indonesia terkesan 
tidak bersahabat. Sanksi ini juga dapat mengganggu 
kebebasan akademik. 

UU 18/2002 memang memuat ancaman sanksi 
pidana (Pasal 30), namun hanya berlaku untuk 
kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan 

Rekomendasi: 
Menghapus ancaman sanksi pidana 
dalam draf RUU Sisnas Iptek

Ancaman sanksi pidana perlu dihapuskan demi 
menjamin terciptanya iklim penelitian yang kondusif 
di Indonesia. Sebagai gantinya, sanksi dapat 
diarahkan ke sanksi administratif yang menyasar 
pada aktivitas riset tertentu. Selain itu, Indonesia 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi 
dan berbahaya (Pasal 22) yang dilakukan tanpa izin. 
Pemerintah juga telah menerbitkan PP 48/20095  
yang secara ketat mengatur perizinan kegiatan 
litbang dan penerapan iptek yang berisiko tinggi 
dan berbahaya. Misalnya, penelitian yang terkait 
pemanfaatan dan pengelolaan limbah radioaktif 
aktivitas tinggi atau penelitian di daerah rawan 
konflik atau daerah terlarang yang hasil penelitiannya 
berpotensi membahayakan masyarakat.

IMPLIKASI TERHADAP DRAF RUU SISNAS IPTEK

dapat mengadopsi aturan yang telah berlaku secara 
global, seperti Convention of Biological Diversity. 
Adapun pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan 
secara perorangan ditindak berdasarkan ketentuan 
yang sudah tercantum dalam KUHP dan KUHAP. 

Menghapus seluruh pasal dalam Bab XI. Ketentuan 
Pidana. Dengan demikian, tidak ada ancaman sanksi 
pidana dalam Draf RUU Sisnas Iptek.
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LAMPIRAN. PRAKTIK TATA KELOLA IPTEK DAN INOVASI DI NEGARA LAIN

Aspek Thailand Jepang Jerman Inggris Cina

Fungsi 
Koordinasi

Dua lembaga dihadirkan untuk menjalankan fungsi 
invensi dan inovasi, yaitu Kementerian Sains dan 
Teknologi (MoST), 

Fungsi invensi ada pada National Science and Technology 
Development Agency (NSTDA) sejak 1991. 

Fungsi inovasi dilakukan oleh Thailand Institute of 
Science and Technological Research (TISTR) sejak 1963.

Dua lembaga dihadirkan untuk menjalankan fungsi 
invensi dan inovasi, yaitu Kementerian Sains dan 
Teknologi (MoST), 

Fungsi invensi ada pada National Science and Technology 
Development Agency (NSTDA) sejak 1991. 

Fungsi inovasi dilakukan oleh Thailand Institute of 
Science and Technological Research (TISTR) sejak 1963.

The Federal Ministry of Education and Research (BMBF) 
menaungi dua organisasi yang menjalankan fungsi 
invensi dan inovasi.

Fungsi invensi terutama ada di The Max Planck Society.

Fungsi inovasi utamanya dilakukan oleh Fraunhofer 
Gesellschaft. 

Pada April 2017, Parlemen Inggris menerbitkan Undang-
Undang Pendidikan Tinggi dan Riset (Higher Education 
and Research Act/HER Act).6 Terbitnya regulasi ini 
membawa perubahan cukup besar terhadap tata kelola 
iptek dan inovasi di Inggris, ditandai dengan peleburan 
fungsi-fungsi serupa ke dalam lembaga baru, juga 
pendekatan riset dan inovasi yang lebih integratif, juga 
menjadikannya semakin relevan dengan kebutuhan 
industri.

Setahun kemudian, lahir UKRI (United Kingdom 
Research and Innovation) yang merupakan gabungan 
dari Research Council United Kingdom (RCUK, terdiri 
atas tujuh komite/dewan), Innovate UK, dan fungsi riset 
dan pertukaran pengetahuan dalam Higher Education 
Funding Council for England (HEFCE). 

Fungsi HEFCE lainnya (selain yang sudah terlebur dalam 
UKRI), kini diambil alih oleh Office for Students, sesuai 
mandat HER Act. 

RCUK bertanggung jawab dalam pengelolaan dana riset, 
baik untuk skema tahun tunggal maupun tahun jamak.

Sementara itu, Innovate UK sebagai bagian dari 
UKRI berfokus pada inovasi, yang bertindak sebagai 
perpanjangan tangan pemerintah. 

Ministry of Science and Technology (MoST)  berperan 
sentral dalam perkembangan iptek Cina. Tugas utama 
MoST adalah:

1. Merumuskan, mengembangkan, dan memastikan 
pelaksanaan perencanaan dan kebijakan di bidang 
iptek;

2. Merumuskan Program Penelitian Dasar Nasional, 
Program Litbang Teknologi Tinggi Nasional, dan 
Program Pengadaan Iptek;

3. Melakukan penilaian dan pengawasan pelaksanaan 
rencana iptek;

4. Melaksanakan rencana pemerintah terkait 
pembangunan infrastruktur dan pembagian sumber 
daya pembangunan iptek;

5. Menyusun kebijakan yang bisa mendorong sinergi 
antara perusahaan, universitas dan institut dalam 
mengembangkan dan memanfaatkan iptek 
(mendorong invensi dan inovasi); dan

6. Menentukan anggaran, audit, dan pengawasan 
penggunaan dana litbang.

Fungsi 
Invensi

Aktor Utama: NTSDA

NTSDA berfokus pada promosi sains, pendanaan riset, 
pengembangan sumber daya manusia, dan infrastruktur 
dasar iptek. Lembaga ini membawahi empat pusat riset:

a. Rekayasa genetika dan bioteknologi,
b. Teknologi metal dan material,
c. Teknologi elektronika dan komputer, 
d. Nanoteknologi.

NSTDA juga memiliki pusat manajemen teknologi untuk 
transfer teknologi serta institut manajemen inovasi untuk 
pengembangan sumber daya.

Aktor Utama: RIKEN.

RIKEN yang berada di bawah naungan Ministry of 
Education, Culture, Sport, Science and Technology 
(MEXT) merupakan lembaga riset swasta terbesar di 
Jepang, lebih banyak menjalankan fungsi invensi melalui 
riset dasar maupun riset terapan.

Aktor Utama: The Max Planck Society (Max Planck)

Max Planck merupakan lembaga yang beroperasi 
dengan pembiayaan publik, berfokus pada riset dasar 
di Jerman pada bidang ilmu alam, ilmu hayati, dan 
sosial humaniora. Max Planck membawahi 84 pusat 
riset,  bekerja sama dengan universitas dan mitra 
internasional dalam 7 klaster riset (energi, ilmu hayati, 
TIK dan elektronika, material dan kimia, geologi, dan 
metereologi).

RCUK terdiri dari tujuh komite/dewan, yaitu: 
a. Arts and Humanities Research Council (AHRC); 
b. Biotechnology and Biological Sciences Research 

Council (BBSRC); 
c. Engineering and Physical Sciences Research Council 

(EPSRC); 
d. Economic and Social Research Council (ESRC); 
e. Medical Research Council (MRC); 
f. Natural Environment Research Council (NERC); dan 
g. Science and Technology Facilities Council (STFC).

Setelah digabung dalam UKRI, tujuh dewan ini fokus 
pada invensi.

Innovate UK, sesuai portofolionya terdahulu, fokus pada 
inovasi.

United Kingdom Research and Innovation Board 
diisi oleh perwakilan dari sembilan organisasi yang 
tergabung di dalamnya (tujuh komite/dewan RCUK, satu 
dari Innovate UK, dan satu dari riset dan pertukaran 
pengetahuan HEFCE). Hingga kini, UKRI masih mencari 
bentuk.

Cina menggabungkan fungsi invensi dan inovasi 
dalam satu organisasi, yaitu Chinese Academy of 
Sciences (CAS). Berdiri sejak 1949, CAS menjadi 
institusi akademik terbesar di Cina yang membawahi 
124 institusi, terdiri dari pusat riset, perguruan tinggi, 
perusahaan, dan mitra asing

Lembaga-lembaga tersebut terbagi dalam empat gugus 
tugas: 

a. Pengembangan riset dasar (center of excellence); 
b. Pengembangan potensi inovasi komersial (innovation 

academies); 
c. Pengembangan fasilitas riset skala besar untuk 

mendorong kolaborasi (center of big science); dan 
d. Institusi dengan karakteristik lokal. 

CAS berperan sebagai think-tank, lokomotif inovasi 
teknologi, pengembangan sains dan teknologi bagi 
pembangunan nasional, serta pengembangan kapasitas 
talenta bidang sains dan teknologi.

Fungsi 
Inovasi

Aktor Utama: TISTR
TISTR merupakan badan usaha negara di bawah MoST 
dengan visi mengintegrasikan sains, teknologi dan 
inovasi untuk menciptakan masyarakat inovasi berbasis 
inovasi berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi tersebut, 
TISTR bekerja pada ranah pelaksanaan kegiatan riset 
dan pengembangan, menyediakan analisis dan layanan 
pengujian, serta melakukan transfer teknologi untuk 
meningkatkan daya saing nasional. TISTR pun memiliki 
badan tersendiri untuk membangun hubungan dengan 
industri.

Aktor Utama: AIST

AIST yang berada di bawah naungan Ministry of 
Economy, Trade and Industry (METI), merupakan 
lembaga riset Jepang yang lebih banyak melakukan 
fungsi inovasi dengan berfokus menciptakan, 
memanfaatkan teknologi yang berguna untuk industri 
dan masyarakat, serta menjembatani potensi inovasi 
teknologi dengan komersialisasi.

Aktor Utama: Fraunhofer Gesellschaft. 

Fraunhofer hadir sebagai lembaga pengembangan 
riset terapan terbesar di Jerman dengan fokus 
pengembangan produk. Fraunhofer juga melakukan 
kontrak dengan industri, sektor jasa, dan sektor publik 
lain. Saat ini, Fraunhofer membawahi 69 institusi riset 
dengan isu-isu utama pada sektor pertahanan dan 
keamanan, komunikasi dan manajemen pengetahuan, 
transportasi, energi dan sumber daya, serta produksi 
dan jasa suplai.
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1 Enam LPNK yang berada di bawah koordinasi Kemenristekdikti adalah 
BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir), BATAN (Badan Tenaga Nuklir 
Nasional), BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), BSN (Badan 
Standardisasi Nasional), LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa), dan 
LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia).

2 Bahkan negara yang menggabungkan lembaga-lembaga terkait iptek, tetap 
memisahkan fungsi invensi dan inovasi. Contoh terkini perombakan lembaga 
terkait iptek adalah Inggris. April 2017, Parlemen Inggris menerbitkan Undang-
Undang Pendidikan Tinggi dan Riset (Higher Education and Research Act/
HER Act). Terbitnya regulasi ini membawa perubahan cukup besar terhadap 
tata kelola STI di Inggris, ditandai dengan peleburan fungsi-fungsi serupa ke 
dalam  lembaga baru, juga pendekatan riset dan inovasi yang lebih integratif, 
pun berupaya makin relevan dengan kebutuhan industri. April 2018, lahir 
UKRI (United Kingdom Research and Innovation) yang merupakan gabungan 
dari Research Council United Kingdom (RCUK, terdiri atas tujuh komite/
dewan), Innovate UK, dan fungsi riset dan pertukaran pengetahuan dalam 
Higher Education Funding Council for England (HEFCE). RCUK fokus pada 
invensi, sementara Innovate UK fokus pada inovasi. Fungsi HEFCE lainnya 
(selain yang sudah terlebur dalam UKRI), kini diambil alih oleh Office for 
Students, sesuai mandat HER Act. 

Demikian pula Cina dengan Chinese Academy of Sciences (CAS). Berdiri 
sejak tahun 1949, CAS menjadi institusi akademik terbesar di Cina yang 
membawahi 124 lembaga, terdiri dari pusat riset, perguruan tinggi, 
perusahaan, dan mitra asing.  Lembaga-lembaga dalam CAS terbagi 
dalam 4 gugus tugas: 1) Pengembangan riset dasar (center of excellence); 

2) Pengembangan potensi inovasi komersial (innovation academies); 3) 
Pengembangan fasilitas riset skala besar untuk mendorong kolaborasi (center 
of big science); dan 4) Institusi dengan karakteristik lokal. CAS berperan 
sebagai think-tank, lokomotif inovasi teknologi, pengembangan sains dan 
teknologi bagi pembangunan nasional, dan pengembangan kapasitas talenta 
bidang sains dan teknologi.

Silakan merujuk ke Lampiran 1 untuk melihat perbandingan praktik koordinasi 
iptek dan inovasi di berbagai negara lain.

3 Data Perhitungan Belanja Litbang Nasional 2016 oleh Kemenristekdikti dan 
LIPI.

4 Draf RUU Sisnas Iptek Pasal 12: Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi dapat dilakukan oleh: a. perseorangan; b. badan usaha; c. lembaga 
pemerintah/swasta; dan/atau d. perguruan tinggi.

5 Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan 
Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya

6 Higher Education and Research Act (HER Act) dapat diakses melalui: http://
www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/29/contents/enacted (terakhir diakses 
pada 24 Agustus 2018).

Catatan Kaki
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