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TUJUAN SISTEM NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 

1. memajukan dan meningkatkan kualitas Pendidikan, Penelitian, 
Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi yang menghasilkan Invensi dan Inovasi;

2. meningkatkan intensitas dan kualitas interaksi, kemitraan, sinergi
antarunsur Pemangku Kepentingan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi;

3. meningkatkan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk
pembangunan nasional berkelanjutan, kualitas hidup, dan
kesejahteraan masyarakat; dan

4. meningkatkan kemandirian, daya saing bangsa, dan daya tarik
bangsa dalam rangka memajukan peradaban bangsa melalui
pergaulan internasional.

Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mengakui, 
menghormati, mengembangkan, dan melestarikan keanekaragaman

pengetahuan tradisional, kearifan lokal, sumber daya alam hayati dan
nirhayati, serta budaya sebagai bagian dari identitas bangsa.



KEBIJAKAN BERLANDASKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

• Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan 
Penerapan wajib digunakan sebagai landasan ilmiah
dalam perumusan dan penetapan kebijakan
pembangunan nasional.

• Ketentuan mengenai hasil Penelitian, Pengembangan, 
Pengkajian, dan Penerapan yang wajib digunakan
sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan 
penetapan kebijakan pembangunan nasional diatur
dengan Peraturan Pemerintah.



PERLINDUNGAN

• Sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
mendapatkan pelindungan dalam melaksanakan
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, 
serta Invensi dan Inovasi.

• Pelindungan berupa jaminan sosial dan bantuan hukum.

• Sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
yang telah melaksanakan kegiatan Penelitian, 
Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan yang 
menghasilkan Invensi dan Inovasi sesuai dengan
metodologi ilmiah dan rancangan Penelitian, 
Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan yang 
menghasilkan Invensi dan Inovasi, serta lolos dari komisi 
etik dengan hasil tidak sesuai yang diharapkan, tidak
dikenai sanksi



AKSES SARPRAS PENELITIAN PASAL 67

1) Sarana dan prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dapat dikelola oleh
satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan
badan layanan umum. 

2) Sarana dan prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 yang dimiliki oleh
swasta dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. 

3) Sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
berhak memperoleh kemudahan dalam menggunakan
dan memanfaatkan sarana dan prasarana Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi yang dikelola oleh satuan kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan yang dimiliki
oleh swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



JENJANG JABATAN DAN BATAS USIA PENSIUN

• Peneliti dan perekayasa dengan status kerja sebagai
aparatur sipil negara memiliki jenjang jabatan fungsional
ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama.

• Peneliti dan perekayasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 memiliki batas usia pensiun:

a. 58 (lima puluh delapan) tahun pada jenjang jabatan
fungsional ahli pertama dan ahli muda;

b. 65 (enam puluh lima) tahun pada jenjang jabatan
fungsional ahli madya; dan

c. 70 (tujuh puluh) tahun pada jenjang jabatan
fungsional ahli utama.



JENJANG JABATAN DAN BATAS USIA PENSIUN

• Pemerintah Pusat menetapkan kualifikasi profesi kepada peneliti, 
perekayasa, dan sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi lainnya dengan status:

a. pegawai yang bekerja pada lembaga yang ditetapkan dengan
peraturan perundangundangan; dan

b. pekerja swasta.

• Peneliti, perekayasa, dan sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi lainnya disetarakan kualifikasinya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.

• Peneliti, perekayasa, dan sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi lainnya memiliki jenjang jabatan dan batas usia
pensiun sesuai dengan kualifikasi profesi yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.



PENDANAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Pendanaan Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara; 

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;

c. dana abadi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan 
Penerapan untuk menghasilkan Invensi dan Inovasi;

d. Badan Usaha; dan→ tax deduction PP 45/2019

e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



INVENSI DAN INOVASI

Badan Usaha yang menghasilkan Invensi dan
Inovasi nasional dari pemanfaatan hasil
Penelitian, Pengem-bangan, Pengkajian, dan
Penerapan diberi insentif.

Insentif diberikan dalam bentuk:

a. jaminan pembelian produk Inovasi tertentu; 
dan/atau

b. jaminan pencantuman produk Inovasi dalam
katalog elektronik pengadaan barang/jasa
pemerintah.



WAJIB SERAH DAN WAJIB SIMPAN

• Pemerintah Pusat menetapkan wajib serah dan wajib simpan atas
seluruh data primer dan keluaran hasil Penelitian, Pengembangan, 
Pengkajian, dan Penerapan yang dilaksanakan di Indonesia dan/atau
dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan
Usaha.

• Data primer dan keluaran hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, 
dan Penerapan wajib disimpan paling singkat 20 (dua puluh) tahun.

• Wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib dilakukan oleh:

a. penyandang dana;

b. sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan

c. Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

• Pengelolaan data wajib serah dan wajib simpan dilaksanakan dengan
sistem informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terintegrasi
secara nasional.

• Dengan Peraturan Pemerintah



ETIKA

Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
wajib dilaksanakan sesuai dengan kode etik bidang ilmu.

Untuk menegakkan kode etik, dibentuk komisi etik yang
bersifat ad hoc yang anggotanya dapat berasal dari
berbagai bidang ilmu.

Komisi etik mempunyai tugas menelaah dan
menetapkan kelayakan etik serta mengevaluasi dan 

mengawasi pelaksanaan kode etik Penelitian, 
Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan sesuai

dengan bidang ilmu.

Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik Penelitian, 
Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, komisi

etik berwenang melakukan pemeriksaan dan 
pemberian sanksi.

Akan diatur dengan Peraturan Pemerintah
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SISTEMATIKA UU NO … TAHUN 2019 TENTANG SISNAS IPTEK

1. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan
Penerapan dapat dilaksanakan oleh Kelembagaan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi asing dan/atau
orang asing.

2. Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, 
dan Penerapan oleh Kelembagaan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi asing dan/atau orang asing wajib
memperoleh izin dari Pemerintah Pusat.

3. Dalam pelaksanaan pemberian izin Penelitian, 
Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan bagi
Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi asing
dan/atau orang asing dilakukan kelayakan etik oleh
komisi etik. →

Diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Antara lain Untuk menjamin agar penelitiannya bener2 ilmiah



JARINGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi asing dan/atau orang asing dan
orang Indonesia yang melakukan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan 
Penerapan dengan dana yang bersumber dari pembiayaan asing, dalam
melakukan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan di Indonesia 
wajib:

a. mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan;
b. menghasilkan keluaran yang memberi manfaat untuk bangsa Indonesia;
c. melibatkan sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Indonesia dengan kapasitas ilmiah yang setara sebagai mitra kerja;
d. mencantumkan nama sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi di dalam setiap keluaran yang dihasilkan dalam kegiatan
bersama;

e. melakukan Alih Teknologi;
f. menyerahkan data primer kegiatan Penelitian, Pengembangan, 

Pengkajian, dan Penerapan sbgmn dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3);
g. memberikan pembagian keuntungan secara proporsional sesuai dengan

kesepakatan para pihak yang berkepentingan; dan
h. membuat perjanjian tertulis tentang pengalihan material dalam rangka

pemindahan atau pengalihan material dalam bentuk fisik dan/atau digital.

Diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Note: data dijital penjelasan biodiversitas. Klabang biru dengan film dan penjelasannya
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1. Untuk kepentingan pelindungan, setiap orang 
dilarang melakukan pengalihan material 
keanekaragaman hayati, spesimen lokal Indonesia, 
kekayaan sosial, budaya, dan kearifan lokal 
Indonesia, baik dalam bentuk fisik maupun digital, 
sepanjang uji material dapat dilakukan di Indonesia.

2. Dalam hal uji material tidak dapat dilakukan di 
Indonesia, pengalihan material wajib dilengkapi
dengan perjanjian pengalihan material.

3. Untuk mendukung terlaksananya jaringan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi, Pemerintah Pusat
membangun sistem informasi Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi nasional.
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1. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat
dilaksanakan untuk memantau perencanaan dan
pelaksanaan Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi sesuai dengan rencana induk pemajuan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi.

2. Selain melakukan pengawasan di atas, Pemerintah Pusat
melakukan pengawasan terhadap kegiatan:

a. wajib simpan data primer dan keluaran hasil Penelitian dan
Pengembangan;

b. pengalihan material;

c. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta
Invensi dan Inovasi yang dilaksanakan oleh kelembagaan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi asing dan/atau orang asing;

d. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta
Invensi dan Inovasi yang berisiko tinggi dan berbahaya; dan

e. Alih Teknologi.
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Setiap orang asing yang melakukan Penelitian, Pengem-
bangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi di Indonesia melanggar kewajiban
sebagaimana disebut pada Pasal 76 berupa:

a. peringatan tertulis; 
b. penghentian pembinaan; 
c. denda administratif; 
d. pencantuman para pelanggar dalam daftar hitam 

pelanggaran Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, 
dan Penerapan; dan/atau

e. pencabutan izin.

Pasal 76: Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
asing dan/atau orang asing dan orang Indonesia yang 
melakukan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan 
Penerapan dengan dana yang bersumber dari pembiayaan
asing, dalam melakukan Penelitian, Pengembangan, 
Pengkajian, dan Penerapan di Indonesia wajib:
a. mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan;
b. menghasilkan keluaran yang memberi manfaat untuk

bangsa Indonesia;
c. melibatkan sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi Indonesia dengan kapasitas ilmiah yang 
setara sebagai mitra kerja;

d. mencantumkan nama sumber daya manusia Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi di dalam setiap keluaran
yang dihasilkan dalam kegiatan bersama;

e. melakukan Alih Teknologi;
f. menyerahkan data primer kegiatan Penelitian, 

Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3);

g. memberikan pembagian keuntungan secara
proporsional sesuai dengan kesepakatan para pihak
yang berkepentingan; dan

h. membuat perjanjian tertulis tentang pengalihan
material dalam rangka pemindahan atau pengalihan
material dalam bentuk fisik dan/atau digital.

Diatur dengan Peraturan Pemerintah.



SANKSI PA TANPA IJIN (→ Berjenjang)

Pasal 92 
Setiap orang asing yang melakukan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan
Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia tanpa izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa
pencantuman dalam daftar hitam orang asing yang melakukan kegiatan
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi di Indonesia. 

Pasal 93 
(1) Dalam hal orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 kembali

melakukan pelanggaran melakukan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, 
dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia tanpa izin, 
dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat
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 dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) 
tahun. 

Pasal 75 (1-2):
1) Penelitian, Pengembangan, Pengka-

jian, dan Penerapan dapat dilaksa-
nakan oleh Kelembagaan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi asing
dan/atau orang asing. 

2) Pelaksanaan Penelitian, Pengem-
bangan, Pengkajian, dan Penerapan
oleh Kelembagaan Ilmu Pengeta-
huan dan Teknologi asing dan/atau
orang asing sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib memperoleh
izin dari Pemerintah Pusat.



SANKSI TANPA MTA

Sanksi bagi Peneliti Tanpa Dokumen MTA:

Pasal 94 
1) 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 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
77 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 
(dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp
2.000.000.000,00 (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 
Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu
tertentu. 

Pasal 76 (h): membuat perjanjian tertulis
tentang pengalihan material dalam
rangka pemindahan atau pengalihan
material dalam bentuk fisik dan/atau
digital.

Pasal 77 (2): Dalam hal uji material 
sebagaimana di-maksud pada ayat (1) 
tidak dapat dilakukan di Indo-nesia, 
pengalihan material wajib dilengkapi
dengan perjanjian pengalihan material 
sebagaimana dimak-sud dalam Pasal 76 
huruf h.



SANKSI PENELITIAN BERESIKO TINGGI DAN BERBAHAYA

Pasal 95 
1) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 85 ayat (3) tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun atau pidana 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, pelaku dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling 
banyak Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah). 

3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan luka berat bagi orang, pelaku dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak
Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah). 

4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan orang mati, pelaku dipidana dengan pidana penjara
paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak
Rp7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah). 

Pasal 85 

1) Pemerintah Pusat melindungi kepentingan masyarakat, 

bangsa, dan negara serta keseimbangan tata kehidupan

manusia dan kelestarian fungsi Iingkungan terhadap

dampak negatil kegratan Penelitian, Pengembangan, 

Pengkajian, dan Penerapan serta Invensi dan Inovasi. 

2) Untuk melindungi kepentingan sebagaimana dimaksu,J

pada ayat (1), Pemerintah Pusat mengatur perizinan bagi
pelaksanaan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, 

dan Penerapan serta Invensi dan Inovasi yang berisiko

tinggi dan berbahaya dengan memperhatikan standar

nasional dan ketentuan yarlg berlaku secara internh.sional. 

3) Pelaksanaan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, 

dan Penerapan serta Invensi dan Inovasi yang berisiko tinggi

dan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
memperoleh izin dari Pemerintah Pusat. 

4) Dalam pelaksanaan pemberian rzin Penelitian, 

Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan yang berisiko

tinggi dan berbahaya dilakukan proses kelayakan etik
oleh komisi etik sebagainrana dimaksud dalam Pasal 39 

ayat (4). 

5) Ketentuan lebiii lanjut mengenat perizinan

sebagaima.na dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
Peraturan Pemerintah. 
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LEGAL ASPECTS

Laporan hasil dan aktifitas
Peneliti Asing di Indonesia

Ijin Penelitian untuk PT, 
Institusi Riset, Perusahaan, 

dan Individu Asing

Undang-undang

P3-Iptek

UU 18/2002

UU 11/2019

Peraturan
Pemerintah

41/2006

Permenristek

8/2007

Permenristek

9/2007

Tim Koordinasi
Peneliti Asing

1) International collaboration may be pursued by all 
institutional elements of S&T to enhance transfer of 
technology from other countries, and to enhance 
participation in international scientific communities.

2) The collaboration shall be conducted on the basis of 
equality  and mutual benefit,  and shall not harm 
national interests, and do not contravene prevailing 
laws and regulations. 

3) The Government shall be responsible for providing 
support to universities and R&D bodies seeking 
international cooperation in S&T

4) Any non-resident foreign researchers that intend to 
conduct R&D in Indonesia shall obtain written permits 
from the relevant authorities

Article 17

Pre-arrival 30→ 9 days 
(http://www.frp.ristekdikti.go.id)

Post-arrival
21-40 → 13-30 days

http://www.frp.ristekdikti.go.id)/


SANKSI PIDANA

Pasal 96

1. Seorang kandidat doktor berasal dari Indonesia mengambil S3 di luar
negeri melakukan penelitian keanekaragaman hayati di Indonesia 
dibawah bimbingan/promotor dosen peneliti asing. Setelah itu mereka
mempublikasikan hasil penelitiannya bersama. Apakah dosen
pembimbing/promotor tersebut perlu minta ijin?. Jawaban: Untuk
Kandidat Doktor yg WNI tidak perlu Surat Izin Penelitian, tapi untuk
Promotor yg WNA bila dia ikut datang ke Indonesia dan melakukan
penelitian maka Promotor tsb perlu izin. Tapi bila tidak datang ke
Indonesia maka tidak perlu izin.

2. Peneliti Indonesia bersama peneliti asing melakukan penelitian bersama
hanya melalui komunikasi internet. Apakah peneliti asing perlu
mendapatkan ijin?. Jawaban: Tidak perlu izin karena secara fisik Peneliti
Asing tsb tidak masuk ke wilayah NKRI.

3. Peneliti Indonesia dan peneliti asing melakukan penelitian bersama
dengan objek penelitian tentang lahan gambut. Peneliti Indonesia 
melakukan pengujian ataupun permodelan bersama peneliti asing di luar
negeri. Apakah peneliti asing perlu dapat ijin?. Jawaban: Tidak perlu izin
bila peneliti asing tsb tidak masuk secara fisik yg memerlukan visa sebagai
izin masuk ke wilayah NKRI.



SANKSI PIDANA

Pasal 96

4. Peneliti asing melakukan penelitian tentang konversi lahan gambut di 
Indonesia menggunakan data remote sensing. Apakah sang peneliti asing
perlu mendapatkan ijin?. Jawaban: Tidak perlu izin bila peneliti asing
tersebut tidak masuk secara fisik ke Indonesia. Tapi data sharing dan IPR 
sebagai hasil penelitian wajib diatur dengan Agreement antara lembaga
dimana peneliti asing tsb berafiliasi dengan lembaga Indonesia yg
menyediakan akses data melalaui remote sensing itu. Tapi kalau peneliti
asing melakukan penelitian dg data remote sensing sendiri (dan datanya
diperoleh bukan dari institusi Indonesia) dan peneliti asing tsb tak masuk
ke Indonesia maka gak perlu izin.

5. Seorang peneliti asing melakukan penelitian tentang Indonesia 
menggunakan data statistik atau peta yang bisa diunduh secara online. 
Apakah peneliti asing perlu ijin?. Jawaban: Tidak perlu izin karena data yg
sudah di upload di internet sudah menjadi data publik dan tidak bersifat
rahasia, shg data tersebut dapat di akses dari luar wilayah NKRI. Izin tetap
diperlukan bila akses data dilakukan oleh peneliti asing dari dalam wilayah
NKRI, krn berarti dia di wilayah Indonesia.
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6. Peneliti asing dan peneliti Indonesia melakukan penelitian bersama
tentang mangrove. Peneliti asing datang ke Indonesia dengan visa 
kunjungan singkat untuk mendiskusikan hasil penelitian yang dilakukan di 
lapangan oleh peneliti Indonesia. Apakah sang peneliti asing melanggar
ketentuan?. Jawaban: Bila peneliti asing itu masuk dengan visa kunjungan
dan melakukan kegiatan diskusi termasuk seminar dan workshop, maka
tidak melanggar hukum bila dia tidak ada kegiatan pengambilan data dan
atau sampel riset.

7. Peneliti asing datang ke Indonesia sebagai konsultan misalnya konsultan
migas atau konsultan restorasi gambut. Sang peneliti direkrut oleh
perusahaan konsultan Indonesia dan mendapatkan working permit 
sebagai tenaga ahli. Apakah konsultan asing tersebut cukup hanya
nendapatkan working permit  dan atau diharuskan juga memperoleh ijin
survei/penelitian ?. Jawaban: Bila peneliti asing atau expert tsb datang
untuk tujuan bekerja dan menerima upah atau gaji dengan working 
permit maka tidak perlu lagi Surat Izin Penelitian asing. 
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8. Our travel alert service has this afternoon updated us to a specific change 
referencing research activity in Indonesia. We remain diligent and 
concerned where any alert references researchers and their activity, as it 
indicates a regulatory focus in such areas, to which we should have careful 
regard. As you may be aware, the current situation in Indonesia regarding 
research is basically as follows: “You can't work or conduct research in 
Indonesia unless you have the appropriate visa. If you breach Indonesian 
immigration regulations, you can be fined, jailed, deported or banned 
from re-entry.” (source DFAT Advisory) 

9. The update today states as follows- Indonesia-Countrywide: Foreign 
researchers are advised to confirm compliance with new regulations. 
Foreign nationals conducting research in Indonesia are advised to 
reconfirm their compliance with local regulations, following a legislative 
amendment in July that introduced new requirements. Foreign 
researchers must now seek ethical approval from the Research, 
Technology and Higher Education Ministry, alongside the pre-existing visa 
and permit requirements for conducting research. Penalties for non-
compliance with this policy now include criminal prosecution with the 
possibility of imprisonment. Travellers intending to conduct research are 
advised to contact their nearest Indonesian Embassy for advice.
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8. Dari dulu kami mengamati banyak sekali peneliti asing yg tidak mau mengurus
ijin penelitian di Indonesia (padahal sudah sangat mudah), hanya karena tidak
mau (atau mungkin tidak tahu) dan mereka menganggap toh "bisa melakukan
penelitian hanya dengan Visa On Arrival". Padahal menurut aturan bahwa Visa 
On Arrival tidak boleh untuk melakukan penelitian. Tapi tidak sedikit juga yg
melanggarnya. Tidak sedikit juga yg terpaksa kita interogasi (oleh Polisi) karena
mereka mengambil sampel (banyak foto2 insect dsb sebagai bukti) dari hutan. 
Mereka bilang sudah punya Visa On Arrival. Akibatnya banyak merugikan
Indonesia Prof. Kami dikomplain banyak pihak di Indonesia, antara lain karena
tidak sedikit juga yg akhirnya melakukan publikasi dan juga meregister
Kekayaan Intelektualnya tanpa melibatkan pihak Indonesia. Kita ingin
melindungi biodiversitas kita, dsb dsb dan kita ingin juga mendorong kerjasama
dengan peneliti asing secara lebih terhormat dan fair, antara lain melalui
regulasi ijin peneliti asing.  Namun kami tahu tidak sedikit yg tidak sepakat. 
Tapi DPR telah menetapkan regulasi tsb Prof. Kita akan menegakkannya
dengan bijak Prof. Mohon bantuan mengkomunikasikannya. Dulu, tidak sedikit
juga yg kita giring keluar dari Indonesia (maksdunya tidak ditindak di Indonesia) 
tetapi kita tidak bolehkan masuk kalau menggunakan Visa On Arrival lagi untuk
penelitian, tetapi didorong untuk mengurus ijin penelitian, tetapi mereka
marah dan menggoreng berita negatif tentang Indonesia. Kami pun punya
datanya tentang mereka2 yg seperti itu Prof.
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8. Saya berusaha keras di sini Pak. Minggu depan rektor minta di-briefing sama saya dan
saya juga akan menjelaskan kepada dewan kerjasama internasional universitas yang 
terdiri dari utusan setiap fakultas. Saya kira yang paling sulit bagi saya adalah
menjelaskan adanya ancaman pidana serta hukuman penjara. Saya duga, tanpa itu, 
misalnya ‘hanya’ ancaman deportasi atau blacklist, tidak akan menjadi bahan
pembicaraan. Karena mereka juga harus maklum bekerja di negeri orang lain 
sebagaimana orang indonesia tidak bisa sembarangan bekerja di Australia.

9. Bagi peneliti asing yg tidak punya ijin diberi sanksi berjenjang prof. Bila dia datang
penelitian di Indo tdk punya ijin atao hanyabpakai VoA (pertama) dia hanya akan
dipulangkan,  diingatkan dan diberitahu serta masuk daftar Blacklist. Bila sudah tahu
dan datang lagi tanpa ijin lagi (hanya pakai VoA lagi) baru kena pifana denda paling 
banyak 4 milyar rupiah fan juga dipulangkan. Bila ketiga kalinya dia datang pagi tanpa
ijin lagi (VoA lagi) maka gak boleh riset di Indo selama 5 tahun. Itu sanksi berjenjang
utk peneliti asing tanpa.inin Prof. Gada pidana kurungannya. Gada juga pidana
penjara nya. Tapi kalau dia membawa sampel keluar indo tanpa dilengkapi proses 
MTA (ini konvensi internasional) dia kena ancaman pidana kurungan paling banyak
dua tahun dan juga denda paling banyak 4 milyar ripiah. Selama ini banyak yg
membawa sampel dan gak bermasalah krn selalu ada surat2 (dokumen MTA nya). Yg
ini sering digoreng oleh orang2 dibilang ada danksi pidana penjaranya...padahal tidak
sama sekali. Konsep sangat awalnya dulu memang pernah ada usulan Dewan spt
itu...tp yg diputuskan jadi UU skr yg saya tulis diatas Prof. 
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10. Kalau yg dinaksud dg ethical clearence (EC) dlm pasal lain itu asal ada proposal ato
metode risetnya ilmiah (memenuhi etika ilmiah di bidang masing2) dan diproses
sesuai mekanisme FRP (foreign researvh permit) utk peneliti dari luar negri akan ok. 
Foreign Research Permit yg ada skr sudah lebih simpel (sedang diupayakan akan lebih
simpel.lagi). Contoh EC adl mahasiswa S1 yg presentasi di depan pembimbing ato
proposalnya telah disetujui pembimbing itu sudah memenuhi EC tsb Prof. Krn disini
banyak hasil riset yg tiba2 muncul (gak jelas metodenya) dan menggemparkan publik
(dan sebagian dibilang dari kerja sama juga). Itu yg pengen diminimasi dg EC tsb.

11. Maaf menganggu lagi pak. Proses ethical clearance itu bagian dari proses aplikasi
research permit yang memerlukan 10 hari atau terpisah? Apakah ada standing 
committee untuk menimbang aspek etika ilmiah di tiap disiplin ataukah harus
menunggu mereka bersidang? Utk sekarang ini setiap peneliti asing yg sudah
menyertakan proposal penelitian dlm proses ijin penelitian asing akan dicek
persyaratannya oleh TKPiPA dan nantinya dinyatakan sudah memenuhi EC or not Pak. 
Pengecekan EC lebih mengacu pada metodologinya dan kesesuain thd regulasi di Indo. 
Misal kalau ada lokasi tg sedang konflik dan tdk boleh dikunjungi peneliti dlm dan luar, 
mereka akan mendapatkan catatan terkait hal tsb dlm pertimbangannya, misal
direkomendasikan ke daerah lain atau tdk diijinkan krn khawatir keselamatan
penelitinya oleh Tim Pemberi ijin (Tim Koordinasi Pemberian Ijin Peneliti Asing ato
TKPIPA). Begitu pak. Jadi proses EC tsb termasuk dlm proses ihin yg 10 an hari
dimaksud
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12. Bagaimana cara mengurus MTA? Jawab: Pengurusan MTA cukup dilakukan oleh kedua
institusi (bukan individu) yang melakukan kemitraan (misal antara PT yang menaungi
Peneliti Asing dan PT di Indonesia. Yang penting ada perlindungan publikasi, kekayaan
intelektual, dan kepentingan2 bersama)

13. Kenapa Mitra Asing saya tidak boleh membawa sampel ke luar negeri saat pulang?. 
Jawab: Tidak dilarang sejauh sudah dilengkapi dokumen MTA. Namun untuk
membawa sampel ke luar negeri perlu dilengkapi dengan rekomendasi ilmiah dari LIPI. 
Pengurusannya agak lama. Dan biasanya dibawakan oleh Mitra Lokal saat berkunjung
ke luar negeri/ke Mitra Asing. Bagi peneliti asing yang melakukan penelitian agak lama 
biasanya masih punya waktu untuk mengurus dokumen2 tersebut dari LIPI.


