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Indonesia merupakan negara yang terletak di daerah tropis katulistiwa dan kaya akan 

Sumber Daya Alam, memiliki hutan hujan tropis yang dihuni oleh berbagai tumbuhan dan satwa 

liar dengan ribuan species yang bahkan banyak merupakan species endemik yang tidak ditemukan 

di negara lain. Di samping itu sejarah politik dan sosial budaya juga telah memperkaya kebudayaan 

Bangsa Indonesia. Sejarah pembentukan dan formasi geologis juga telah membuat Indonesia 

menjadi ring of fire yang mengakibatkan sering terjadinya erupsi gunung api dan gempa bumi 

yang sering kali disertai gelombang tsunami. Sejarah migrasi manusia puba dan perdagangan 

internasinal dengan berbagai Bangsa Asia dan Eropa di nusantara juga ikut mewarnai kekayaan 

sosial budaya dan tatanan sosial politik Indonesia.    

  

Faktor-faktor  tersebut di atas telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu labortoriun 

alam yang terbesar di dunia. Daya Tarik tersebut telah lama diakui oleh para peneliti asing dari 

berbagai negara dan memanfaatkannya untuk melakukan penelitian dan menggunakannya sebagai 

laboratorium alam. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan 

Litbang bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Litbang Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang 

asing Asing dan UU No 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Iptek sebagai pengganti UU No. 

18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Litbang dan Penerapan Iptek telah memberikan landasan 

hukum yang sangat strategis bagi para pelaku Litbangjirap (Penelitin, Pengembangan, Pengkajian, 

dan Penerapan) Iptek nasional dalam melakukan kerja sama iptek internasional. 

 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 telah meletakkan fondasi yang kokoh dan 

memandang penting dan strategis pembangunan iptek nasional melalui kerja sama iptek 

internasional. Undang undang tersebut juga mewajibkan setaiap Unsur Kelembagaan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi nasional melakukan kemitraan dalam penyelenggaraan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi untuk mengembangkan jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

internasional yang juga disertai dengan kewajiban melakukan Alih Teknologi dengan berpedoman 

pada politik luar negeri bebas aktif. 

 



Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 juga mengatur secara mandatori beberpa kewajiban 

yang harus dilaksanakan oleh para peneliti asing yang melakukan kolaborasi riset dengan para 

pelaku litbanjiap nasional, anatara lain: 

1) menghasilkan keluaran yang memberi manfaat untuk bangsa Indonesia; 

2) melibatkan sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Indonesia dengan 

kapasitas ilmiah yang setara sebagai mitra kerja; 

3) mencantumkan nama sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di dalam setiap 

keluaran yang dihasilkan dalam kegiatan bersama; 

4) melakukan Alih Teknologi; 

5) menyerahkan data primer kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan; 

6) memberikan pembagian keuntungan secara proporsional sesuai dengan kesepakatan para 

pihak yang berkepentingan; dan 

7) membuat perjanjian tertulis tentang pengalihan material dalam rangka  pemindahan atau 

pengalihan material dalam bentuk fisik dan/atau digital 

Mandatori tersebut merupakan kebijakan kerja sama iptek nasional yang sangat strategis dalam 

rangka mendorong peningkatan produktifitas kekayaan intelektual, khususnya publikasi ilmiah 

dan mewujudkan kesetaraan dalam kemitraan riset internasional (equal partnership) denagn 

prinsip-prinsip saling menghormati, saling menghargai, dan melakukan pembagian keuntungan 

dan manfaat secara adil dan seimbang (mutual respect and fair and equitable mutual benefits 

sharing). 

 

Dalam rangka melindugi kekayaan alam dan sumber daya alam nasional serta potensi 

kekayaan intelektual, Undang Undang tersebut juga telah mewajibkan kepada a) para penyandang 

dana, b) SDM IPTEK; dan c) Kelembagaan Iptek untuk melakukan depositori dan repositori  

seluruh data primer keluaran hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan.  

 

Di samping itu 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. Dalam hal uji material tidak dapat dilakukan di Indonesia, pengalihan 

material wajib dilengkapi dengan perjanjian pengalihan material (Material Transfer Agreement). 

 

Dalam rangka melakukan sosialisasi, beberapa aspek peraturan tentang perizinan 

penelitian asing, sebagaimana telah diatur di dalam UU No. 11 Tahun 2019 Tentang Sistem 

Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi maka perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi kepada 

beberapa pemangku kepentingan terkait seperti para pejabat Perwakilan RI, lembaga litbang, 

perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, dan para pelaku litbangjirap yang terhimpun 

ke dalam berbagai forum atau asosiasi profesi litbangjirap.  



Sehubungan dengan terjadinya pandemi COVID-19 maka sosialisasi akan dilakukan 

secara online dengan memanfaatkan aplikasi Zoom. Peserta sosialisasi yang diundang adalah para 

Kepala Kantor Urusan Internasional PTN dan PTS dan Para Kepala LPPM PTN dan PTS. 

Ditargetkan peserta yang hadir secara online berjumlah 300 orang.  

Tujuan yang diharapkan tercapai dengan terselenggaranya sosialisasi ini adalah para 

peserta dapat memahami aspek-aspek regulasi yang telah ditetapkan di dalam undang-undang 

tersebut, khususnya yang terkait dengan perizinan penelitian asing, yaitu: 1) pembentukan Komisi 

Etik; 2) kewajiban membangun jejaring antar kelembangan litbang nasional dan internasional; 3) 

kewajiban peneliti asing; 4) kewajiban melaksanakan depositori data primer hasil penelitian; 5) 

repositori luaran hasil penelitian yang bermanfaat bagi Indonesia; 6) kewajiban membuat 

perjanjian pengalihan material (Material Transfer Agreement); 7) aspek-aspek pengawasan dan 

sanksi administrasi dan pidana; 8) mekanisme dan prosedur pemberian izin penelitian asing. 

 

Agenda Sosialisasi Senin, 26 Oktober 2020: 

Waktu Acara Narasumber/Fasilitator 

13.00 – 13.10 

 

Sambutan oleh 

moderator 

Tri Sundari, S.Si. Apt., MHS, Kepala Bagian Kerja 

Sama, Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik, 

Kemenristek/BRIN 

13.10 – 13.20 Sambutan Deputi 

Risbang 

Plt. Deputi Bidang Penguatan Riset dan 

Pengembangan, Kemenristek/BRIN 

13.20 – 13.45 Perizinan Penelitian 

Asing Dalam 

Perspektif UU No 11 

Tahun 2019 Tentang 

Sistem Nasional 

Iptek 

Ibu Ardien Nissa Siswojo, S.H., LLM, Kepala Biro 

Hukum dan Organisasi, Kemenristek/BRIN 

13.45 – 14.10 Implementasi 

Perizinan Penelitian 

Prof. Dr. Heri Hermansyah, ST., M.Eng., IPU, 

Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Deputi 

Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, 

Kemenristek/BRIN 

14.10 – 14.35 Monitoring dan 

Evaluasi: Mengukur 

Capaian Outcome 

Kekayaan 

Sri Wahyono, Kasubdit Perizinan Penelitian, 

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, 

Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, 

Kemenristek/BRIN 



IntelektualI dan 

Capacity Building  

Kerja Sama Riset 

Internasional 

14.35 – 15.00 Sharing Experience 

and Constraints 

dalam Peningkatan 

Capacity Building 

sebagai Benefit 

Sharing dalam 

Kolaborasi Riset 

Internasional 

Dr. Drh. Muhammad Agil, MSc.Agr., Dipl. ACCM, 

Fakultas Kedokteran Hewan-Institut Pertanian 

Bogor 

15.00 – 15.25 Diskusi & Tanya 

Jawab dipandu oleh 

moderator 

Tri Sundari, S.Si. Apt., MHS, Kepala Bagian Kerja 

Sama, Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik, 

Kemenristek/BRIN 

 


