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KATA SAMBUTAN 

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 
 

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala curahan 

karunia, pengetahuan dan kesehatan yang mengiringi bekerjanya Kelompok Kerja 

(Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga dapat menyelesaikan 

berbagai tahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja hingga tersusunnya 

Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

Kegiatan analisis dan evaluasi hukum merupakan salah satu program Pusat 

Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian 

Hukum dan HAM yang berkaitan dengan agenda penataan regulasi nasional, yang pada 

tahun 2021 mengambil fokus analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan 

terhadap berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.  

Pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum saat ini lebih diperkuat dengan 

telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, yang menempatkan kegiatan analisis dan evaluasi hukum mempunyai fungsi 

yang sama dengan pemantauan dan peninjauan sebagaimana diatur dalam Pasal 95A 

dan 95B. Kegiatan analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan terhadap peraturan 

perundang-undangan akan menghasilkan rekomendasi terhadap status sebuah 

peraturan perundang-undangan apakah diubah, dicabut atau tetap dipertahankan.  

Analisis dan evaluasi hukum dilakukan dengan menggunakan Pedoman Evaluasi 

Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan 

Hukum Nasional melalui Surat Keputusan Nomor PHN-HN.01.03 Tahun 2019. Pedoman 

tersebut merupakan instrumen yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam 

melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum, sehingga rekomendasi yang dihasilkan 

dari proses analisis dan evaluasi hukum dapat dipertanggungjawabkan secara kaidah 

ilmiah dan keilmuan. 
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KATA PENGANTAR 

 
 
 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan karunia dan rahmat 

serta anugerah-Nya, sehingga laporan akhir Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi pada tahun 2021 telah selesai dilaksanakan. Pokja melakukan analisis dan 

evaluasi hukum terhadap 14 (empat belas) peraturan perundang-undangan yang terdiri 

dari 5 (lima) Undang-Undang, 4 (empat) Peraturan Pemerintah, 3 (tiga) Peraturan 

Presiden, 1 (satu) Peraturan Menteri dan 1 (satu) Peraturan Badan. Analisis dan evaluasi 

ini dikaitkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja yang tetap membahas berbagai perubahan pasal dalam Undang-Undang 

Nomor Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi. 

Pokja melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum berdasarkan Keputusan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-40.HN.01.01 

Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait 

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem 

Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dengan susunan keanggotaan sebagai 

berikut : 

Pengarah   : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional 

Penanggung Jawab : Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional 

Ketua    : Apri Listiyanto, S.H. (Kabid. Sosial Budaya, Pus AE BPHN) 

Anggota    : 1. Yuharningsih, S.H.; (Kasub. Sosbud II, Pus AE BPHN) 

  2. Alice Angelica, S.H. M.H.; (Kasub.Sosbud I, AE BPHN) 

  3. Deasy Kamila, S.H.; (Staf Bid. Sosbud, Pus AE BPHN) 

  4. Hendra Simak, S.H.; (Staf Bid. Sosbud, Pus AE BPHN) 

        5. Jupiter Zalukhu, S.H. (Staf Bid. Sosbud, Pus AE BPHN) 

      6. Murni Handayani, S.H. (Staf Bid. Sosbud, Pus AE BPHN) 

Dalam melaksanakan tugas, Pokja juga dibantu oleh narasumber/pakar yang 

kompeten, baik dari kalangan akademisi dan praktisi untuk mempertajam analisis dan 
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evaluasi yang dilakukan. Seluruh bahan yang diperoleh dari hasil kerja mandiri, rapat 

dengan narasumber/pakar, dan focus group discussion tersebut telah dianalisis dan 

dievaluasi secara mendalam untuk menghasilkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi 

hukum. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi 

atas penyelesaian laporan akhir ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada 

para narasumber/pakar yang telah memberikan kontribusi berupa saran dan masukan 

sesuai dengan kompetensi dan bidang kepakarannya. 

Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan di dalam penyusunan laporan 

ini, namun kami juga yakin bahwa laporan ini akan membawa manfaat dan berkontribusi 

pada pembangunan hukum nasional khususnya yang terkait dengan pengembangan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Akhir kata semoga seluruh manfaat dari laporan akhir 

ini dapat kita pergunakan semaksimal mungkin dan dapat dijadikan rujukan di dalam 

pengambilan kebijakan hukum dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi di Indonesia. 

 
 
 
Jakarta,    November 2021 

           Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, 
                         
 
 
 

Yunan Hilmy, S.H., M.H. 
                        NIP. 196312151992031002 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 
A. Latar Belakang 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) merupakan bagian penting 

sekaligus modal dasar bagi sebuah negara dalam mewujudkan pembangunan, 

terlebih lagi di tengah arus perkembangan global yang telah menyentuh seluruh 

aspek kehidupan. Hal ini juga disadari oleh bangsa kita, yaitu dengan membentuk 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, 

Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang disahkan dan 

diundangkan pada 29 Juli 2002 yang merupakan salah satu upaya untuk membangun 

Iptek yang diharapkan dapat memperkuat penguasaan, pemanfaatan dan pemajuan 

Iptek guna penguatan daya saing Indonesia. 

Dalam kurun waktu kurang lebih 17 tahun pemberlakuan Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2002 belum mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam 

pembangunan nasional. Perkembangan lingkungan strategis akibat pengaruh 

globalisasi yang sangat dinamis  ikut menjadi  penyebabnya. Selain hal tersebut jika 

dilihat lebih mendalam keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 masih 

belum mengatur mengenar mekanisme koordinasi antarlembaga dan sektor pada 

tingkat perumusan kebijakan, tingkat perencanaan program anggaran, serta tingkat 

pelaksanaan secara jelas dan lugas, kemudian pada Undang-Undang tersebut belum 

mengatur secara jelas dan lugas aspek pembinaan pemerintah terhadap 

Kelembagaan Iptek, Sumber Daya Iptek, dan  jaringan Iptek, termasuk juga hal-hal 

khusus dan strategis lainnya. Atas berbagai kekurangan tersebut kemudian 

dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek) yang mencabut keberlakuan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2002, yang dengan lahirnya Undang-Undang yang baru 

diharapkan tercipta harmoni dengan perkembangan peraturan perundang-undangan 

lainnya dan juga menjadi acuan dalam sistem keuangan negara dan sistem 
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perencanaan pembangunan nasional, serta dapat merespon perkembangan 

lingkungan  strategis akibat pengaruh global. 

Walaupun relatif baru, UU Sisnas Iptek termasuk salah satu Undang-Undang 

yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 

Cipta Kerja), yang pokok perubahannya dengan menambahkan pengaturan terkait 

pembentukan badan riset dan inovasi di daerah sebagaimana bunyi perubahan 

sebagai berikut: 

Pasal 48 
(1) Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, 

serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi 
nasional. 

(2) Untuk  menjalankan  Penelitian,  Pengembangan, Pengkajian,  dan Penerapan, 
serta  Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di  daerah, Pemerintah Daerah 
membentuk  badan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan riset dan inovasi nasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden. 

Dari perubahan tersebut dapat kita pahami bahwa terdapat kebutuhan 

pembangunan kelembagaan riset dan inovasi daerah (BRIDA) untuk melengkapi 

kelembagaan riset dan inovasi nasional (BRIN) yang terlebih dahulu telah 

diamanahkan oleh UU Sisnas Iptek. 

Terkait Proses pembentukan BRIN itu sendiri, sejak 2019 hingga 2021 tidak 

dapat dipisahkan dari adanya perubahan nomenklatur kementerian antara 

Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud). Pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko 

Widodo (2014-2019), Kemenristek sempat mengalami perubahan menjadi 

Kemenristekdikti dengan menarik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) dari 

Kemendikbud dan menjadikannya bagian dari Kemenristek. Selanjutnya pada 

periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (2019-2024), Dikti diletakkan 

kembali dibawah Kemendikbud, sehingga Kemenristek kembali pada nomenklatur 

semula. Selanjutnya pada tahun 2019, BRIN dibentuk dengan menyatukan 

Kemenristek dan BRIN dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 

2019. Namun kemudian melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021, BRIN 
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dipisahkan dari Kemenristek dan berdiri sendiri di bawah Presiden. Pemisahan BRIN 

ini diikuti dengan penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud.  

Dari beberapa hal yang dikemukakan di atas merupakan bagian dinamika dari 

perkembangan pembangunan hukum khususnya kelembagaan di bidang Iptek, yang 

tentunya dengan berbagai pilihan arah pengaturan hukum yang ada diharapkan 

dapat mengoptimalkan kontribusi Iptek dalam mendukung pembangunan di segala 

bidang. Oleh sebab itu dalam rangka menilai ketercapaian tujuan pembentukan dari 

UU Sisnas Iptek perlu dilakukan analisis dan evaluasi hukum, termasuk juga dalam 

kaitannya dengan amanah UU Cipta Kerja yang perlu melakukan harmonisasi dan 

sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan pelaksana dari peraturan yang 

telah diubah oleh UU Cipta Kerja, hal ini mengingat terdapat beberapa peraturan 

pelaksana dari UU Sisnas Iptek yang telah dibentuk dan peraturan pelaksana yang 

masih berlaku dari Undang-Undang sebelumnya.  

Berdasarkan uraian di atas, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional menilai 

penting untuk melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap UU Sisnas Iptek serta 

dampaknya akibat perubahan oleh UU Cipta Kerja terhadap peraturan pelaksananya 

maupun peraturan perundang-undangan terkait lainnya. 

 

B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang 

menjadi dasar pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terkait Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan 

peraturan terkait lainnya adalah: 

1. Bagaimana politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan dinamika 

yang berkembang saat ini? 

2. Bagaimana Dampak Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi? 
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3. Apa isu-isu krusial yang muncul dari hasil analisis dan evaluasi hukum terhadap 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi serta peraturan terkait lainnya? 

 

C. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi   

Ruang lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum ini meliputi 14 (empat belas) 

peraturan perundang-undangan yang terdiri dari 5 (lima) Undang-Undang, 4 (empat) 

Peraturan Pemerintah, 3 (tiga) Peraturan Presiden, 1 (satu) Peraturan Menteri dan 1 

(satu) Peraturan Badan yang terdiri dari: 

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi. 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan 

Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan 

Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan 

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga 

Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian 

Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan 

Perekayasaan Inovasi dan Difusi Teknologi  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan 

Kegiatan Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi Yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya 

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang 

Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045  



 LAPORAN AKHIR - Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM | 5 

11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi 

Nasional  

12. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan 

Teknologi. 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan 

Pemerintahan Daerah.   

14. Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengkajian dan Penetapan 

Teknologi dan Penerapan Teknologi untuk Menghasilkan Inovasi  

 

D. Metode 

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum 

terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi 

penilaian, yaitu: 

1. Dimensi Pancasila 

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan; 

3. Dimensi Potensi Disharmoni; 

4. Dimensi Kejelasan Rumusan; 

5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas: 

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan. 

Masing-masing dimensi memiliki variabel dan indikator penilaiannya. 

Penjelasan mengenai kelima dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Penilaian Berdasarkan Kesesuaian dengan Nilai-nilai Pancasila 

Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan 

melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan 

menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila dalam Pancasila. 

Bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar, atau basis filosofi bagi 
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Negara dan tertib hukum Indonesia. 1 Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila dalam 

Pancasila dalam masing-masing norma yang terkandung dalam suatu peraturan 

perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi 

hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila ini 

terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-

undangan, yang dalam pedoman ini dipakai sebagai variabel penilaian pada 

Dimensi Pancasila. Adapun variabel penilaian pemenuhan nilai-nilai Pancasila 

yang akan dipakai dalam pedoman ini adalah sebagai berikut: 

a) Pengayoman 

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi 

memberikan perlindungan untuk ketentraman masyarakat. 

b) Kemanusiaan 

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus 

mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta 

harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara 

proporsional. 

c) Kebangsaan 

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus 

mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan 

tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

d) Kekeluargaan 

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus 

mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap 

pengambilan keputusan. 

e) Kenusantaraan 

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa 

memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi 

muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan 

 
1 Sulistiowati dan Nurhasan Ismail, Penormaan Asas-Asas Hukum Pancasila (Dalam Kegiatan Usaha 

Koperasi dan Perseroan Terbatas), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm.7-9. 
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bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

f) Bhineka Tunggal Ika 

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan 

keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah 

serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

g) Keadilan 

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus 

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. 

h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan 

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh 

memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara 

lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. 

i) Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat 

mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian 

hukum. 

j) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan 

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus 

mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara 

kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. 

2. Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan  

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan 

materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan 

perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk 

memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai 

dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu 

berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu 

norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang 

lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada 
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norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma 

yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar 

(grundnorm). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (lex 

superiori derogat legi inferior). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan 

perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 

7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

3. Penilaian Berdasarkan Potensi Disharmoni  

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk 

mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak 

dan kewajiban, 3) perlindungan, dan 4) penegakan hukum.  

4. Penilaian Kejelasan Rumusan 

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan 

teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan 

sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan 

bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, 

objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau 

istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan 

artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam 

interpretasi dalam pelaksanaannya. 

5. Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas 

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis 

Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-

asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 
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tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Oleh karenanya, 

analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan 

dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna 

yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, 

dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. 

6. Penilaian Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan 

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai 

kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal 

ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat 

sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-

undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan 

data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-

undangan. Penilaian pada dimensi efektivitas, dilengkapi juga dengan 

penggunaan metode analisis terhadap biaya dan manfaat dari pelaksanaan 

suatu peraturan perundang-undangan. Yang pertama kali perlu dilakukan 

adalah mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu 

yang akan dinilai rasio biaya dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan 

adalah data hukum (kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan data 
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yang berkaitan dengan keekonomian. Analisis terhadap biaya dan manfaat 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai 

pertimbangan dalam membuat rekomendasi bagi suatu peraturan perundang-

undangan. 

Terhadap rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dari masing-masing peraturan 

perundang-undangan maka dilakukan kategorisasi untuk tindak lanjutnya. 

Kategorisasi ini didasarkan pada: 1) jumlah ketentuan pasal yang dinilai bermasalah; 

2) bobot nilai Dimensi Penilaian pasal; dan 3) dampak yang ditimbulkan dari 

ketentuan pasal  yang dianggap bermasalah. Kategori  tindak lanjut rekomendasi hasil  

analisis dan evaluasi dimaksud terdiri dari tiga kategori, yaitu: 

1) Sangat Mendesak, artinya perlu diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti, 

dengan demikian perlu dimasukkan dalam daftar program legislasi nasional 

prioritas dan Program Penyusunan PP/Perpres tahun selanjutnya; 

2) Mendesak, artinya perlu direncanakan tindak lanjutnya, dengan 

memasukkannya dalam daftar program legislasi nasional jangka menengah, 

Program Penyusunan PP/Perpres; dan 

3) Tidak mendesak, artinya masih dapat dipertahankan, namun rekomendasi 

terhadap pasal-pasalnya perlu menjadi catatan, jika akan diadakan 

perubahannya. 

 

E.  Pelaksanaan Kegiatan Kelompok Kerja 

Dalam menganalisis dan mengevaluasi, kelompok kerja melakukan kegiatan 

antara lain rapat internal, rapat bersama narasumber, focus group discussion, dan 

konsinyering penajaman hasil. Uraian kegiatan kelompok kerja adalah sebagai 

berikut: 

1) Rapat Internal Kelompok Kerja 

Rapat internal kelompok kerja merupakan kegiatan koordinasi baik yang 

bersifat substantif berupa pembahasan-pembahasan terhadap temuan 

sementara yang telah dihasilkan oleh Kelompok Kerja, kegiatan koordinasi ini 

juga bersifat teknis administratif yang ditujukan untuk menyelenggarakan 
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berbagai tahapan kegiatan seperti rapat konsultasi narasumber, FGD dengan 

mengundang stakeholder terkait, dan juga penyelenggaraan konsinyering 

finalisasi laporan akhir.  

2) Rapat Konsultasi Narasumber 

Rapat ini ditujukan untuk mendapatkan perkembangan informasi, 

pengetahuan serta hal-hal yang terkait dengan dinamika substansi 

pembahasan yang didapat dari narasumber. Kegiatan rapat konsultasi ini 

dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu:  

a. Rapat konsultasi Narasumber pada tanggal 20 September 2021 

mengundang Mila Kencana, S.IP., M.A. (Biro Hukum dan Kerja Sama Badan 

Riset dan Inovasi Nasional) dengan agenda membahas tindak lanjut 

implementasi UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi.  

b. Rapat konsultasi Narasumber pada tanggal 25 Oktober 2021 mengundang 

Prof. Dr.Ir. Erika B. Laconi, MS. (Science and Techno Park IPB) dan Dr. 

Mohammad Sofwan Effendi, M.Ed. (Direktorat   Sumber Daya, Ditjen Dikti 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Prof Erika memberikan paparan 

mengenai “Hilirisasi Inovasi Alih Teknologi”, sedangkan Dr. M. Sofwan 

Effendi menjelaskan “Pengembangan Bisnis dan Implementasi Kebijakan 

Kampus Merdeka-Merdeka Belajar”. 

3) Focus Group Discussion 

Focus Group Discussion (FGD) ditujukan untuk mendapatkan 

perkembangan informasi, dan berbagai hal yang terkait dengan substansi 

pembahasan dari para stakeholder terkait. FGD ini diselenggarakan sebanyak 1 

kegiatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 September 2021 di Badan 

Pembinaan Hukum Nasional dengan mengundang Pembahas Makalah dari 

Badan Riset Inovasi Nasional, yaitu: 

a. Direktorat Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada K/L, Masyarakat dan 

UMKM; 

b. Direktorat Tata Kelola Perizinan Riset dan Inovasi dan Otoritas Ilmiah; 
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c. Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi;  

d. Direktorat Manajemen Kekayaan Intelektual; dan 

e. Direktorat Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi dan Inovasi 

4) Konsinyering Penajaman Hasil 

Konsinyering merupakan tahapan terakhir kegiatan kelompok kerja untuk 

membahas berbagai temuan sementara serta membahas substansi tertentu 

yang menjadi fokus analisis pokja. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 1 

kegiatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 2 November 

2021 di Hotel Morrissey Residence, Jakarta. Pada kegiatan ini mengundang 

Narasumber yang Drs. Matheos Tan, MM (Kepala Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Inovasi Daerah, Kementerian Dalam Negeri) yang hadir secara 

luring, dan Prasetyo Aribowo, S.H., M.Soc SC (Kepala Badan Perencanaan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah) secara daring. 

Drs. Matheos Tan memberikan paparan mengenai “Pembinaan 

Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Kelitbangan Pasca UU No. 11 Tahun 

2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”, sedangkan 

Prasetyo Aribowo memaparkan terkait dengan “Peran Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah dalam Upaya Mendukung Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi”. 
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BAB II 

HASIL EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

 
 
 
A. Politik Hukum dan Dinamika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem 

Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Indonesia sebagai negara berdaulat dengan kepulauan terbesar di dunia yang 

terbentang di garis khatuliswa, di antara benua Asia, Australia, Samudera Pasifik, dan 

Samudera Hindia. Indonesia memiliki 16.056 pulau  yang terbagi menjadi 34 provinsi, 416 

kabupaten, dan 98 kota. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk 

Indonesia mencapai 270.200.000 jiwa. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara 

dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, setelah Tiongkok, India, dan Amerika 

Serikat. Dengan potensi sumber daya yang dimiliki baik kekayaan alam, kondisi geografi 

hingga demografi tentu harus ditopang dengan penguatan ilmu pengetahuan dan 

teknologi sebagai penguat daya saing bangsa di tengah kancah pergaulan internasional. 

Para pendiri bangsa sejak memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia telah 

memikirkan bagaimana bangsa Indonesia menjadi bangsa yang cerdas, hal ini ditunjukan 

dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

menyebutkan salah satu tujuan nasional yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan 

kemudian dikuatkan dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 Amandemen ke-4 Pasal 28 

C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). Dalam UUD Pasal 28 C ayat 

(1) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan 

kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari 

iptek, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan 

umat manusia”. Selanjutnya, Pasal 31 ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintah memajukan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan 

bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 

Melalui pemajuan Iptek maka perkembangan peradaban manusia akan 

menghasilkan kualitas hidup yang lebih baik, karena sebagai bangsa yang maju tentu akan 

mampu mendayagunakan kekayaan dan sumber daya alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa 

untuk menunjang kesejahteraan dan meningkatkan kualitas kehidupan. Disisi yang lain 

berkembangnya Iptek juga akan mewarnai kompetisi antar bangsa dalam pergaulan global, 
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sehingga akan terlihat apakah sebuah negara mampu menghadapi persaingan atau tidak 

yang salah satu faktor penentunya adalah terkait dengan penguasaan, pengembangan dan 

pemanfaatan Iptek oleh sebuah negara. 

Indonesia memiliki Visi pada Tahun 2045 untuk menjadi negara maju berpendapatan 

tinggi sehingga menunut percepatan pembangunan ekonomi yang salah satu upayanya 

dengan melakukan pembangunan ekonomi berbasis inovasi. Namun, saat ini Indonesia 

masih mengandalkan sumber daya alam sebagai basis penopang perekonomian 

masyarakat yang hal ini menjadi salah satu penyebab Indonesia saat ini masih berada 

dalam middle-income trap, oleh karena itu, dibutuhkan perubahan paradigma 

perekonomian dari yang sebelumnya berbasis Sumber Daya Alam (Resource-based 

Economy) menjadi berbasis Inovasi (Innovation-based Economy). Hal ini tentu saja hanya 

akan terjadi apabila penguatan struktur ekonomi dan percepatan pertumbuhan berbasis 

inovasi telah dilakukan. Peran Iptek yang ditunjang dengan berbagai inovasi dan invensi 

perlu dirancang sedemikian rupa misalkan dalam membangun ekonomi yang produktif 

berbasis Iptek, kemudian pemanfaatan Iptek yang dibutuhkan oleh industri terkait dengan 

penciptaan produk-produk ekspor bernilai tambah tinggi, dan kemudian pemanfaatan 

Iptek untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. 

Kebutuhan akan pembangunan Iptek tentu perlu ditunjang dengan sarana dan 

prasarana termasuk salah satu yang dibutuhkan adalah regulasi yang mampu menopang 

pengaturan terkait dengan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Iptek yang tentunya 

bertujuan memperkuat posisi daya saing Indonesia dalam pergaulan internasional. Atas 

kebutuhan tersebut maka pada tahun 2002 telah dibentuk Undang-Undang yang khusus 

mengatur perihal Iptek yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem 

Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  

yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Juli 2002, dengan lahirnya Undang-

Undang tersebut diharapkan dapat mewujudkan sistem nasional penelitian, 

pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dan 

menguatkan daya saing bangsa Indonesia. 

Namun setelah 17 tahun implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 

belum mampu mendorong pembangunan Iptek yang dapat meningkatkan daya saing 

bangsa. Beberapa kelemahan yang ditemukan dalam pengaturan yang terdapat pada 
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 dan perlu untuk dilakukan penyempurnaan yaitu 

sebagai berikut: 

1) belum diaturnya mekanisme koordinasi antar lembaga dan sektor pada level agenda  

setting, level perencanaan program-anggaran serta level pelaksanaan secara jelas 

dan lugas;  

2) belum diatur secara jelas dan lugas aspek pembinaan pemerintah terhadap 

kelembagaan, SDM, dan jaringan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan  

Penerapan  Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;  

3) perlunya harmonisasi pengaturan dengan peraturan perundang-undangan sistem 

keuangan negara dan sistem perencanaan nasional; 

4) belum diaturnya hal-hal khusus dan strategis lainnya, seiring perkembangan 

lingkungan sistem iptek saat ini.  

Keempat  hal utama tersebut menyebabkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 masih 

belum dapat dijalankan secara optimal dalam rangka meningkatkan kontribusi iptek 

terhadap pembangunan nasional.2  

Atas berbagai kekurangan tersebut kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek) 

yang mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, yang dengan lahirnya 

Undang-Undang yang baru diharapkan tercipta harmoni dengan perkembangan peraturan 

perundang-undangan lainnya dan juga menjadi acuan dalam sistem keuangan negara dan 

sistem perencanaan pembangunan nasional, serta dapat merespon perkembangan 

lingkungan  strategis akibat pengaruh global. 

Kemudian terkait dengan adanya kebutuhan untuk menumbuhkan pembangunan 

dan pemajuan Iptek di daerah, hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo melihat 

pentingnya “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah 

dan desa dalam kerangka negara kesatuan” hal ini tercermin dari Nawacita butir ke-3. 

Sehingga melalui pemajuan Iptek di tiap daerah akan menghasilkan inovasi sebagai 

problem solving dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat di daerah 

tersebut. 

 
2 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Naskah Akademik RUU tentang Sistem Nasional Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi, Tahun 2017 
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Sejak diberlakukannya otonomi daerah maka pemerintah daerah memiliki 

kewenangan dalam pembentukan dan penguatan kebijakan Iptek di daerahnya. 

Pembangunan iptek di daerah yang akan dikembangkan dimasing-masing daerah akan 

sangat tergantung dengan analisis potensi yang ada di daerah tersebut guna meningkatkan 

daya saing dan meningkatkan perekonomian daerah, serta memudahkan integrasinya 

dengan pembangunan Iptek nasional. Hal inilah yang menjadi dasar perubahan UU Sisnas 

Iptek yang di ubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 

Cipta Kerja), yang mana salah satu pokok perubahannya terkait pembentukan badan riset 

dan inovasi di daerah sebagaimana bunyi perubahan sebagai berikut: “Untuk  menjalankan  

Penelitian,  Pengembangan, Pengkajian,  dan Penerapan, serta  Invensi dan Inovasi yang 

terintegrasi di  daerah, Pemerintah Daerah membentuk  badan”. 

Penguatan inovasi dalam suatu negara harus menjadi simpul pengikat antara 

teknologi dan ekonomi.  Pengembangan teknologi dalam kerangka penguatan inovasi  ini  

dirancang agar dapat memberikan  kontribusi nyata terhadap pertumbuhan 

perekonomian nasional. Para ekonom era modern yakin bahwa di saat sekarang dan di 

masa yang akan datang mesin utama yang akan mendorong perkembangan perekonomian 

suatu negara adalah tingkat penguasaan dan aplikasi dari teknologi yang dikuasai tersebut. 

Oleh sebab itu, pembangunan perekonomian harus berbasis pada pengetahuan  

knowledge-based economy, tidak dapat lagi hanya dengan mengandalkan kelimpahan 

sumber daya alam. 

 

 
B. Dampak Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi  

Terbitnya UU Cipta Kerja pada 2 November 2020 diharapkan mampu mendorong 

pertumbuhan bisnis dan investasi di tanah air. Melalui UU Cipta Kerja, Pemerintah 

mendorong penciptaan lapangan pekerjaan dan juga mendorong masyarakat 

berwirausaha, selain itu, UU Cipta Kerja juga bertujuan untuk menjawab tantangan 

perekonomian Indonesia lainnya, yaitu terkait daya tarik investasi.3  

 
3  https://ekon.go.id/publikasi/detail/722/uu-cipta-kerja-mendorong-akselerasi-pertumbuhan-bisnis-dan-

investasi. 
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UU Cipta Kerja ini secara konseptual menerapkan konsep omnibus law yang terbagi 

atas 11 klaster diantaranya: 1) Penyederhanaan perizinan tanah; 2) Persyaratan investasi; 

3) Ketenagakerjaan; 4) Kemudahan dan perlindungan UMKM; 5)  Kemudahan berusaha; 6) 

Dukungan riset dan inovasi; 7) Administrasi Pemerintahan; 8) Pengenaan sanksi; 9) 

Pengendalian lahan; 10) Kemudahan proyek pemerintah dan 11) Kawasan Ekonomi Khusus 

(KEK). Di dalam Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi akan beririsan dengan klaster 

dukungan riset dan inovasi dan dalam sub bab ini akan diuraikan hasil analisis terhadap 

dampak terbitnya UU Cipta Kerja terhadap pelaksanaan UU Sisnas Iptek. 

UU Sisnas Iptek merupakan salah satu Undang-Undang yang masuk ke dalam 

perubahan yang ada pada UU Cipta Kerja, walaupun UU Sisnas Iptek yang diundangkan 

pada 19 Agustus 2019 relatif baru, namun melalui Pasal 121 UU Cipta Kerja telah dilakukan 

pengubahan terhadap 1 (satu) pasal saja yakni terkait dengan pembentukan badan riset 

dan inovasi di daerah sebagaimana disebutkan sebagai berikut: 

Pasal 121 
Ketentuan Pasal 48 dalam Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem 
Nasional  Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik  Indonesia 
Tahun 2Ol9 Nomor 148, Tambahan Lembaran  Negara Republik  Indonesia 6374) diubah 
sehingga berbunyi sebagai  berikut: 

Pasal 48 
(1) Untuk  menjalankan  Penelitian,  Pengembangan, Pengkajian,  dan Penerapan, 

serta  Invensi dan Inovasi yang terintegrasi  dibentuk badan riset dan inovasi 
nasional. 

(2) Untuk  menjalankan  Penelitian,  Pengembangan, Pengkajian,  dan Penerapan, 
serta  Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah, Pemerintah Daerah 
membentuk  badan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan riset dan inovasi nasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden. 

Jika kita melihat perubahan pengaturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 121 UU 

Cipta Kerja maka terdapat tiga hal yang perlu menjadi perhatian dalam melakukan analisis 

terhadap perubahan yang ada dalam UU Cipta Kerja, antara lain: 

a) Terhadap pembentukan badan riset dan inovasi nasional tetap diatur dan tidak 

mengalami perubahan; 

b) Adanya penambahan terkait pembentukan badan riset dan inovasi di daerah; 

c) Hanya peraturan terkait badan riset dan inovasi nasional saja yang disebutkan 

untuk diatur dalam Peraturan Presiden. 
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Dari ketiga hal di atas, perubahan yang dilakukan oleh UU Cipta Kerja hanya terkait dengan 

aspek kelembagaan, dimana adanya kebutuhan pembentukan lembaga yang menjalankan  

penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah 

secara terintegrasi.  

Jika dirunut ke belakang, salah satu hal yang mendasari adanya penggantian Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan 

Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menjadi UU Sisnas Iptek yakni terkait belum 

tedapatnya pengaturan terhadap mekanisme koordinasi antar lembaga dan sektor pada 

level agenda setting, level perencanaan program-anggaran serta level pelaksanaan secara 

jelas dan lugas; dan juga belum terdapat pengaturan yang secara jelas dan lugas terkait 

aspek pembinaan pemerintah terhadap kelembagaan, SDM, dan jaringan penelitian, 

pengembangan, pengkajian dan penerapan (Litbangjirap) Iptek, yang hal ini dapat 

berimplikasi terhadap tidak optimalnya kinerja lembaga pelaksana Litbangjirap.4 

Saat ini, kelembagaan Iptek yang berfungsi mengorganisasikan pembentukan 

Sumber Daya Manusia (SDM), penelitian, pengembangan, perekayasaan, inovasi, dan 

difusi teknologi; serta membentuk iklim dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi 

penyelenggaraan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Iptek memiliki struktur yang 

rumit dan kompleks. Kelembagaan Iptek yang ada saat ini tersebar pada beberapa instansi, 

antara lain meliputi: Lembaga Pemerintah Kementerian (LPK), Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian (LPNK), Perguruan tinggi, Pemerintah dan lembaga llitbang daerah, hal ini 

tentunya menimbulkan permasalahan tersendiri dalam pelaksanaan koordinasi untuk 

pembangunan Iptek di Indonesia.  

Sebagai contoh terdapat 6 (enam)  lembaga riset yang berstatus sebagai LPNK dan 

berada di bawah koordinasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan 

tugas dan fungsi menyelenggarakan riset atau kegiatan yang terkait dengan implementasi 

hasil riset. Di masing-masing kementerian teknis juga terdapat Badan Penelitian dan 

Pengembangan masing-masing. Demikian juga beberapa pemerintah daerah,  baik pada 

tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah memiliki Badan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah (BPPD), perguruan tinggi yang memiliki Lembaga 

Penelitian/Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, dan beberapa industri 

 
4  Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Naskah Akademik RUU tentang Sistem Nasional Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi, Tahun 2017, hlm. 5 
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juga telah memiliki unit penelitian dan pengembangan. Selain itu,  juga ada yang berupa 

lembaga riset independen yang diselenggarakan oleh masyarakat. Tanpa adanya 

pembinaan yang baik pada kelembagaan ini, keberadaan lembaga riset yang banyak, 

dengan aktivitas riset yang rutin dan masif, serta dukungan pembiayaan dari berbagai 

sumber tidak menjamin akan mampu menghasilkan teknologi yang secara langsung dapat 

ditranslasi menjadi produk barang dan/atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat.5   

Oleh sebab itu, melalui Pasal 48 UU Sisnas Iptek kemudian diaturlah pembentukan 

badan riset dan inovasi nasional untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, 

Pengkajian,  dan Penerapan, serta  Invensi dan Inovasi yang terintegrasi, yang kemudian 

melalui Pasal 121 UU Cipta Kerja dilakukan perubahan terhadap Pasal 48 UU Sisnas Iptek 

dengan mengamanahkan pembentukan suatu badan oleh Pemerintah Daerah untuk 

menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan 

Inovasi yang terintegrasi di daerahnya. 

Kembali lagi pada pokok permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, berikut 

adalah beberapa hasil analisis yang terkait dengan kelembagaan Badan Riset dan Inovasi 

Nasional dan Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagai konsekuensi terbitnya Undang-

Undang Cipta Kerja, sebagai berikut: 

1. Analisis Kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Nasional 

Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merupakan salah satu 

upaya pemerintah untuk melakukan konsolidasi lembaga Litbangjirap dalam rangka 

pembangunan Iptek di Indonesia. Oleh sebab itu desain pembentukan BRIN diarahkan 

untuk melakukan integrasi sumber daya Iptek baik berupa human resources, 

infrastruktur dan anggaran, sehingga dengan adanya integrasi sumber daya Iptek yang 

saat ini tersebar di berbagai lembaga Litbangjirap dapat tercipta pembangunan Iptek 

yang lebih terarah dan menuju pencapaian yang sama yaitu menghasilkan invensi dan 

inovasi sebagai pondasi mewujudkan Indonesia Maju 2045.6  

Kemudian pembentukan BRIN juga diarahkan untuk dapat menciptakan 

ekosistem riset standar global yang terbuka (inklusif) dan kolaboratif tidak hanya di 

lingkungan Pemerintah saja, namun juga termasuk dunia usaha (industri), para 

 
5  Ibid, hlm 9 
6  Diolah dari bahan paparan narasumber Mila Kencana, S.IP., M.A., (mewakili Biro Hukum dan Kerjasama BRIN) 

yang disampaikan pada 20 September 2021 
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akademisi, dan juga komunitas-komunitas yang bergerak dalam pengembangan Iptek, 

dan melalui pembentukan BRIN ini juga Pemerintah berusaha membangun pondasi 

ekonomi berbasis riset yang kuat dan berkesinambungan yang berfokus pada 

pembangunan digital economy, green economy dan blue economy.7 

Seperti diketahui bersama, BRIN pertama kali dibentuk pada masa Kabinet Kerja 

(2014-2019) melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan 

Inovasi Nasional. Pada saat pertama kali dibentuk, kelembagaan BRIN melekat pada 

Kementerian Riset dan Teknologi, hal ini sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden 

Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet 

Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, yang mana dalam Pasal 1 ayat (1) angka 33 

disebutkan salah satu Kementerian Negara pada Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-

2024 adalah Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional 

(Kemenrsitek/BRIN).  Kemenristek sendiri sudah tidak lagi melaksanakan tugas dan 

fungsi yang terkait dengan pendidikan tinggi, karena pendidikan tinggi masuk ke dalam 

tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Jika di cermati lembaga BRIN yang dibentuk berdasarkan Perpres 74 Tahun 2019 

masih memiliki struktur yang sederhana sebagaimana tergambar dalam diagram 

berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari struktur di atas Menteri Riset dan Teknologi juga bertindak sebagai Kepala 

BRIN, yang mempunyai tugas memimpin BRIN dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

BRIN. Untuk Sekretaris Utama BRIN berdasarkan Bab VI Ketentuan Lain-Lain pada Pasal 

 
7  Mila Kencana, S.IP., M.A., Ibid. 

Menristek/Kepala BRIN 

Sekretaris Utama 

Deputi Bidang Penguatan Riset 
dan Pembangunan 

Deputi Bidang Penguatan Inovasi 
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32 disebutkan bahwa Sekretaris Utama BRIN dijabat oleh Sekretaris Kementerian Riset 

dan Teknologi, begitu juga dengan Deputi yang ada pada BRIN berdasarkan Bab VII 

Ketentuan Peralihan Pasal 34 disebutkan “pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat 

Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 

13 Tahun 2015, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Deputi Bidang Penguatan Riset dan 

Pengembangan” dan “pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penguatan 

Inovasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015, dialihkan menjadi tugas dan 

fungsi Deputi Bidang Penguatan Inovasi”. 

Di dalam struktur BRIN di atas, nampak belum mulai dilakukannya penyatuan 

lembaga riset seperti LIPI, LAPAN, dan BATAN, ketiga lembaga tersebut masih mengacu 

pada Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 sebagai sebuah Lembaga Pemerintah 

Non Kementerian yang dalam pelaksanaan tugasnya di koordinasikan oleh Menteri 

dalam hal ini Menteri Negara Riset dan Teknologi. 

Walaupun masih belum terdapat penyatuan, Menristek yang juga Kepala BRIN 

pada saat itu, Bambang Brodjonegoro, mengharapkan BRIN harus mampu mewujudkan 

sistem riset yang saling terintegrasi, mengingat selama ini ada begitu banyak badan 

riset, namun semuanya jalan masing-masing, salah satu penyebabnya adalah belum ada 

yang menjadi integrator dari hulu ke hilir, sebagai gambaran, Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia (LIPI) selama ini sibuk pada penelitian di hulu, sedangkan Badan 

Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sibuk di hilir. Padahal, Indonesia butuh 

penelitian itu bisa terus dihilirkan. Oleh sebab itu kehadiran BRIN harus mampu 

berperan sebagai integrator.8 

Hal yang perlu juga menjadi perhatian terkait lembaga BRIN berdasarkan Perpres 

74 Tahun 2019, ini adalah terkait dengan pengaturan jangka waktu yang diperlukan 

dalam penataan organisasi BRIN itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36:  

Pasal 36 
(1) Dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksaaan program dan anggaran 

dalam Tahun 2OI9, susunan organisasi BRIN yang disusun berdasarkan 

 
8  Bimo Joga Sasongko, Peran BRIN dan filosofi Homeotik, https://investor.id/opinion/206266/peran-brin-dan-

filosofi-homeotik. 
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Peraturan Presiden ini berlaku paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 
2019. 

(2) Dalam jangka waktu sebagaimana ayat (1), organisasi BRIN harus dilakukan 
penataan organisasi yang disesuaikan dengan strategi BRIN dalam rangka 
pelaksanaan visi Presiden, yang penyusunannya disesuaikan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Penataan organisasi BRIN sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan 
dengan Peraturan Presiden atas usul menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang aparatur negara. 

Jika kita cermati Peraturan Presiden tersebut diundangkan pada 24 Oktober 2019, 

sehingga penataan organisasi yang harus dilakukan oleh BRIN hanya memiliki jangka 

waktu efektif selama kurang lebih 2 (dua) bulan saja, namun karena terbatasnya waktu 

untuk melakukan penataan organisasi BRIN, maka kemudian pada 31 Desember 2019 

diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan 

Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang hanya 

mengubah satu pasal yaitu Pasal 36 sehingga berbunyi: 

Pasal 36 
(1) Dalam  rangka  menjaga keberlangsungan pelaksanaan program  dan anggaran 

dalam Tahun 2020, susunan organisasi BRIN yang disusun berdasarkan 
Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2Ol9 tentang Badan Riset dan Inovasi 
Nasional berlaku paling lama sampai dengan  tanggal 31 Maret 2020. 

(2) Dalam  jangka waktu sebagaimana  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
organisasi BRIN harus dilakukan penataan organisasi yang disesuaikan dengan 
strategi BRIN dalam rangka pelaksanaan visi Presiden, yang penyusunannya  
disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Penataan organisasi BRIN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dengan Peraturan  Presiden atas usul menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang aparatur negara. 

Dalam perubahan tersebut, terkait dengan penataan organisasi BRIN 

diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2020. Namun sampai dengan Maret 2020 

penataan organisasi BRIN sebagaimana amanah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 

2019 masih juga belum terlaksana, sampai dengan terbitnya UU Cipta Kerja. 

Ditetapkannya UU Cipta Kerja yang di undangkan pada 2 November 2020, telah 

berdampak pada kelembagaan BRIN yang sudah terbentuk berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 74 Tahun 2019 jo Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019, hal ini 

didasari karena adanya pasal 121 UU Cipta Kerja yang telah mengubah Pasal 48 UU 

Sisnas Iptek dengan menambahkan pengaturan yang berkaitan dengan pembentukan 

BRIDA. Adanya UU Cipta Kerja juga menjadi latar belakang pembentukan Peraturan 
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Presiden baru terkait dengan kelembagaan BRIN yaitu dengan diterbitkannya Peraturan 

Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset Inovasi Nasional. 

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 dalam konsideran menimbangnya 

telah merujuk pada perubahan terhadap Pasal 48 UU Sisnas Iptek sebagaimana telah 

diubah dengan Pasal 121 UU Cipta Kerja yakni dengan mempertimbangkan 

pembentukan BRIN dan BRIDA. BRIN sendiri sebetulnya telah terbentuk sebagai 

amanah Pasal 48 UU Sisnas Iptek melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 jo 

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019, namun yang menarik adalah di dalam 

Ketentuan Penutup Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tidak menyebutkan 

pencabutan terhadap Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 jo Peraturan Presiden 

Nomor 95 Tahun 2019, hal ini tentu menimbulkan pertanyaan terhadap keberlakuan 

dari dua Peraturan Presiden sebelumnya yang mengatur tentang pembentukan BRIN, 

apakah Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 jo Peraturan Presiden Nomor 95 

Tahun 2019 memang sudah secara otomatis tidak berlaku karena tergantikan dengan 

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 atau seperti apa keberlakuannya?.  

Menurut hasil analisis dapat disampaikan bahwa pada Peraturan Presiden Nomor 

74 Tahun 2019 jo Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 terdapat Ketentuan 

Peralihan yang telah mengatur masa berlaku dari Organisasi BRIN itu sendiri, yang 

dalam perubahan Pasal 36 disebutkan: “Dalam  rangka  menjaga keberlangsungan 

pelaksanaan program  dan anggaran dalam Tahun 2020, susunan organisasi BRIN yang 

disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2Ol9 tentang Badan Riset dan 

Inovasi Nasional berlaku paling lama sampai dengan  tanggal 31 Maret 2020” hal ini 

menunjukan bahwa keberlakuan organisasi BRIN yang dibentuk berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 74 Tahun 2019 jo Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 berakhir 

sampai dengan 31 Maret 2020, namun apakah dengan adanya ketentuan tersebut 

berarti juga dapat dimaknai dengan berakhirnya keberlakuan dari Peraturan Presiden 

Nomor 74 Tahun 2019 jo Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 yang dalam ilmu 

peraturan perundang-undangan disebut sebagai sunset clause9, terkait hal ini tentu 

 
9  “Sunset provisions are clauses embedded in legislation that allow a piece of legislation or a regulatory board 

to expire on a certain date unless the legislature takes action to renew the legislation or board. The time 
between enactment (or renewal) and the next sunset date varies from state to state but typically runs from 
four to twelve years, Brian Baugus dan Feler Bose”, dalam Kamal Fahmi Kurnia “GAGASAN METODE SUNSET 
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memang sebaiknya disebutkan jelas bahwa Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 

jo Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, 

namun disisi yang lain dapat dipahami juga bila mana materi muatan yang ada dalam 

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 jo Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 

telah berubah atau tergantikan oleh Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 maka 

berlaku asas lex posteriori derogat legi priori, dimana peraturan yang baru 

mengesampingkan peraturan yang lama. 

Persoalan yang muncul adalah apakah terjadi kekosongan hukum, mengingat 

terdapat jarak/gap dengan waktu terbitnya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 

yang diundangkan pada 28 April 2021, yang berarti ada  jarak/gap waktu sekitar 1 tahun 

sejak Maret 2020 hingga ke April 2021. Dalam penelusuran kami di beberapa media10 

sempat terjadi tarik ulur terkait dengan pembentukan organisasi BRIN yang baru setelah 

berakhirnya masa berlakunya BRIN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 

2019 jo Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019, terhadap hal ini memang secara 

legitimasi tidak lagi dimungkinkan BRIN melaksanakan tugas dan fungsinya, namun 

karena BRIN pada saat itu masih dilekatkan pada Kemenristek maka pelaksanaan tugas 

dan fungsi lebih kepada pelaksanaan peran sebagai Kementerian Riset dan Teknologi, 

tidak sebagai BRIN. 

Pembentukan BRIN yang baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 

2021 merupakan tindak lanjut terhadap amanah UU Cipta Kerja, BRIN tidak lagi 

dilekatkan dengan Kementerian Riset dan Teknologi, namun BRIN menjadi lembaga 

tersendiri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Keberlangsungan 

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 juga dapat dikatakan singkat, sekitar 3-4 

bulan, karena Peraturan Presiden yang dibentuk pada 28 April 2021 harus kembali 

digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 yang diundangkan pada 

24 Agustus 2021, beberapa hal mendasar terkait penggantian tersebut salah satunya 

berhubungan dengan aspek kelembagaan yang ada pada BRIN, yang di bawah ini tersaji 

 
CLAUSES DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”, Justicia Sains - Vol. 02 No. 02 Desember 
2017. 

10  Menurut Bambang, Presiden Jokowi sebenarnya telah menandatangani peraturan presiden soal 
pembentukan BRIN pada Maret 2020. Namun draf itu masih tertahan dan belum diundangkan, “Karena dasar 
hukum dan struktur BRIN belum terbentuk, selama ini saya hanya dibantu oleh pelaksana tugas,”, lihat lebih 
jauh dalam https://headtopics.com/id/di-balik-kisruh-pembentukan-brin-diduga-ada-kepentingan-pdip-
18636475 
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hasil perbandingan antara Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 dan Peraturan 

Presiden Nomor 78 Tahun 2021, antara lain sebagai berikut: 

Aspek Perpres 33 Tahun 2021 Perpres 78 Tahun 2021 

Susunan 
Organisasi 

Dewan Pengarah 
Pelaksana 

Dewan Pengarah 
Pelaksana 

Dewan 
Pengarah 

- Ketua 
- Wakil Ketua 
- Sekretaris 
- Anggota 

- Ketua 
- Wakil Ketua 
- Sekretaris 
- Anggota 

Ketua Dewan 
Pengarah 

Secara ex-officio berasal dari 
unsur Dewan Pengarah badan 
yang menyelenggarakan 
pembinaan ideologi Pancasila  

Secara ex-officio berasal dari 
unsur Dewan Pengarah badan 
yang menyelenggarakan tugas 
pemerintahan di bidang 
pembinaan ideologi Pancasila  

Tidak disebutkan kewenangannya Berwenang memberikan arahan, 
masukan, evaluasi, persetujuan 
atau rekomendasi kebijakan dan 
dalam keadaan tertentu dapat 
membentuk Satuan Tugas Khusus 

Wakil Ketua 
Dewan 
Pengarah 

Unsur profesional dan/atau 
akademisi 

Menteri Keuangan, dan Menteri 
PPN 

Pelaksana - Kepala;  
- Wakil Kepala;  
- Sekretariat Utama;  
- Deputi Bidang Industri, Pangan, 

dan Pertanian;  
- Deputi Bidang Digital, 

Informatika, Telekomunikasi 
dan Transportasi; 

- Deputi Bidang Kesehatan dan 
Farmasi; 

- Deputi Bidang Transformasi 
Energi, SDA LH, Kelautan, dan 
Kebencanaan; 

- Deputi Bidang Ekonomi, Hukum, 
Politik Pertahanan, Sosial, 
Budaya, dan Humaniora; 

- Deputi Bidang Pengembangan 
SDM dan Perekayasa; 

- Deputi Bidang Riset dan Inovasi 
Daerah 

- Inspektorat Utama; 
- Organisasi pelaksana fungsi 

teknis operasional (OPL) bidang 

- Kepala;  
- Wakil Kepala;  
- Sekretariat Utama;  
- Deputi Bidang Kebijakan 

Pembangunan;  
- Deputi Bidang Kebijakan Riset 

dan Inovasi; 
- Deputi Bidang SDM Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi; 
- Deputi Bidang Infrastruktur 

Riset dan Inovasi; 
- Deputi Bidang Fasilitasi Riset 

dan Inovasi; 
- Deputi Bidang Pemanfaatan 

Riset dan Inovasi; 
- Deputi Bidang Riset dan Inovasi 

Daerah; 
- Inspektorat Utama; 
- Organisasi Riset (OR); 
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Aspek Perpres 33 Tahun 2021 Perpres 78 Tahun 2021 

ilmu pengetahuan, bidang 
penerbangan dan antariksa 
nasional, bidang pengkajian dan 
penerapan teknoloogi, dan 
bidang tenaga nuklir nasional 

Susunan OPL 
dan OR 

Kepala OPL Kepala OR (kelas jabatan setingkat 
JPT Madya/ Eselon Ia) 
Kepala Pusat (kelas jabatan 
setingkat JPT Pratama/ Eselon IIa) 
Kelompok Kegiatan  

Dari matriks perbandingan di atas terdapat beberapa hal yang dapat kita cermati 

untuk dilakukan analisis terkait dengan aspek kelembagaan dari BRIN setelah terbitnya 

UU Cipta Kerja, yaitu: 

a) Struktur Organisasi BRIN 

Jika kita cermati struktur organisasi BRIN yang di bentuk berdasarkan Perpres 

78 Tahun 2021 berbeda jauh dari segi jumlah unit kerja/pelaksana yang ada pada 

BRIN yang dibentuk dengan Perpres 74 Tahun 2019 saat BRIN masih dilekatkan 

dengan Kemenristek. Dari segi jumlah, kita dapat perbandingkan melalui matrik 

sebagai berikut: 

Perpres 74 Tahun 2019 jo 
Perpres 95 Tahun 2019 

Perpres 33 Tahun 2021 Perpres 78 Tahun 2021 

Tidak ada Dewan Pengarah - Dewan Pengarah; 
- Ketua;  
- Wakil Ketua;  
- Sekretaris dan Anggota 

paling banyak berjumlah 
7 orang 

- Dewan Pengarah; 
- Ketua;  
- 2 Wakil Ketua; 
- Sekretaris dan Anggota 

paling banyak 
berjumlah 7 orang 

- Kepala 
- Sekretaris Utama 
- 2 Deputi 
- Inspektorat (dalam 

koordinasi Sekretaris 
Utama) 

- Kepala 
- Wakil Kepala 
- Sekretaris Utama 
- 7 Deputi 
- Inspektorat Utama 
- Organisasi pelaksana 

fungsi teknis operasional 
(OPL) (terdapat 4 bidang) 

- Kepala 
- Wakil Kepala 
- Sekretaris Utama 
- 7 Deputi 
- Inspektorat Utama 
- Organisasi Riset 

(Sebanyak 16 OR, 
setingkat Eselon I) 

Secara jumlah terlihat sekali bagaimana kelembagaan BRIN yang ada saat ini 

sedemikian besarnya, tentu yang perlu di lihat lebih lanjut adalah apakah 

kelembagaan BRIN yang ada saat ini dengan jumlah yang sedemikian besar 
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dikarenakan terjadinya proses integrasi lembaga kelitbangan yang ada secara 

nasional, karena setidaknya terdapat 5 lembaga yang digabungkan yaitu 

Kemenristek (secara nomenklatur saat ini dilekatkan pada Kemendikbud), LIPI, BPPT, 

BATAN dan LAPAN. Disamping itu fungsi kelitbangan yang ada di Kementerian 

Lembaga juga termasuk yang di integrasikan ke dalam BRIN, oleh sebab itu besar nya 

jumlah unit kerja yang ada di dalam lembaga BRIN saat ini tidaklah menjadi persoalan 

manakala pelaksanaan tugas dan fungsi BRIN yang ada saat ini telah mengakomodir 

proses integrasi dari pelaksanaan Litbangjirap sebagaimana di amanahkan oleh UU 

Sisnas Iptek dan perubahannya melalui UU Cipta Kerja. 

b) Dewan Pengarah BRIN 

Di dalam Perpres 33 Tahun 2021 dan Perpres 78 Tahun 2021 telah memuat 

adanya organ Dewan Pengarah di dalam kelembagaan BRIN, namun jika 

diperbandingkan dengan Perpres sebelumnya saat BRIN masih melekat dengan 

Kemenrsitek, maka keberadaan Dewan Pengarah belum ada di dalam struktur 

kelembagaan BRIN pada saat itu. Hal ini dapat dipahami karena BRIN pada saat awal 

terbentuk saat melekat dengan Kemenristek, merupakan masa transisi, yang hal 

tersebut secara jelas disebutkan dalam Perpres pembentukannya, dan memiliki 

terminasi waktu untuk dilakukan penataan organisasi, sehingga pada saat transisi 

tersebut memang dianggap belum terlalu penting untuk memasukan struktur Dewan 

Pengarah. 

Hal berbeda setelah adanya perubahan UU Sisnas Iptek melalui UU Cipta Kerja, 

dimana dibentuknya Perpres 33 Tahun 2021 yang diganti dengan Perpres 78 Tahun 

2021 yang dari semula sudah terdapat struktur Dewan Pengarah di dalam Perpres 

tersebut, namun memang terdapat persamaan dan perbedaan yang ditunjukan oleh 

kedua Perpres tersebut antara lain: 

1) Terkait persamaan, di dalam Perpres 33 Tahun 2021 yang diganti dengan 

Perpres 78 Tahun 2021 terhadap posisi Ketua Dewan Pengarah dijabat secara 

ex-officio berasal dari unsur Dewan Pengarah badan yang menyelenggarakan 

tugas pemerintahan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila. Terhadap hal ini 
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sempat memunculkan polemik di tengah masyarakat11, yang mengkaitkan 

kesesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada di BRIN dengan yang ada di 

BPIP dimana seharusnya BRIN lebih menitik beratkan pada optimalisasi 

pembangunan Iptek di Indonesia. Pandangan ini kemudian mendapat masukan 

dalam forum FGD12 yang diselenggarakan oleh Pokja dimana oleh salah satu 

stakeholder disampaikan bahwa di dalam Pasal 5 UU Sisnas Iptek disebutkan: 

“Ilmu Pengetahuan  dan Teknologi berperan: a. menjadi landasan dalam 

perencanaan  pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang 

berpedoman pada haluan  ideologi Pancasila, jadi hal ini masih relevan jika 

dikaitkan dengan hadirnya Ketua Dewan Pengawas yang secara ex-officio 

berasal dari badan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang 

ideologi Pancasila. 

2) Terkait perbedaan, yang pada Perpres 33 Tahun 2021 tidak disebutkan 

kewenangan dari Ketua Dewan Pengarah, yang ada hanya jabaran tugas dari 

Dewan Pengarah. Dalam Pasal 7 ayat (3) Perpres 78 Tahun 2021 disebutkan: 

“Ketua Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki 

kewenangan untuk memberikan arahan, masukan, evaluasi, persetujuan atau 

rekomendasi kebijakan dan dalam keadaan tertentu dapat membentuk Satuan 

Tugas Khusus untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang 

dilaksanakan oleh Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b”. 

Jika dicermati kewenangan Ketua Dewan Pengarah pada bagian “dapat 

membentuk Satuan Tugas Khusus untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas 

dan fungsi yang dilaksanakan oleh Pelaksana” tidak singkron dengan tugas dari 

Dewan Pengarah itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres 78 

Tahun 2021 yang berbunyi: “Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan 

 
11  Salah satu kritik yang disampaikan 17 guru besar alumni HMI dari berbagai kampus itu, termasuk Universitas 

Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dan Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang itu adalah keberadaan 
Dewan Pengarah tidak sesuai dengan visi awal pembentukan BRIN. Hal senada juga disampaikan oleh 
omisioner Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Abdil Mughis Mudhoffir menilai dampak dari 
hal tersebut akan semakin membuat riset menjadi tidak bermutu dan hanya buat justifikasi kekuasaan 
semata. Baca selengkapnya di artikel "Apa Itu BRIN: Mengapa Dikritik & Megawati Jadi Ketua Dewan 
Pengarah", https://tirto.id/gkoF 

12  Kegiatan FGD Pokja Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pusanev BPHN, 28 September 2021.  

https://tirto.id/gkoF
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arahan kepada Kepala dalam merumuskan kebijakan ......” jadi seharusnya 

terbatas pada lingkup perumusan kebijakan, sehingga jika sampai berwenang 

untuk membentuk satuan tugas khusus yang keterkaitannya dengan efektifitas 

kinerja dari Pelaksana, maka bisa terjadi dualisme kepemimpinan di dalam satu 

lembaga BRIN itu sendiri, dan mekanisme kerja, pelaksanaan kerja serta 

tanggung jawab dari satuan tugas khusus ini menjadi bias, karena dia 

melaksanakan tugas dan fungsi dari organ Pelaksana. 

3) Hal berbeda juga ditunjukan pada posisi Wakil Ketua Dewan Pengarah dimana 

pada Perpres 33 Tahun 2021 posisi Wakil Ketua Dewan Pengarah tidak di 

definitifkan hanya terdapat keterangan berupa unsur yang berasal dari 

profesional dan/atau akademisi, sedangkan pada Perpres 78 Tahun 2021 posisi 

Wakil Ketua Dewan Pengarah disebutkan secara difinitif dalam Pasal 7 ayat (5) 

yang disebutkan: “Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

secara ex-officio oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang 

perencanaan pembangunan nasional” hal ini dapat dipahami karena di dalam 

proses integrasi yang dilakukan oleh BRIN terdapat kebutuhan akan proses 

integrasi terkait dengan anggaran yang mendukung Litbangjirap yang saat ini 

masih tersebar diberbagai lembaga kelitbangan, dan kemudian terkait dengan 

integrasi antara Rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

dengan Rencana Pembangunan Nasional baik yang bersifat jangka panjang, 

jangka menengah, maupun yang bersifat tahunan. 

c) Pelaksana BRIN 

Dalam Perpres 33 Tahun 2021 jika dibandingkan dengan Perpres 78 Tahun 

2021, maka secara struktur organisasi perbedaan mendasar terletak pada adanya 

Organisasi Riset, kita dapat mencermati posisi Jika kita cermati posisi Organisasi Riset 

dalam struktur organisasi BRIN sebagaimana gambar di bawah ini: 
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Dari struktur tersebut terdapat pola hubungan yang dapat dikatakan terpisah 

antara pelaksanaan tugas ke deputian dengan Organisasi Riset, dan memang 

berdasarkan Perpres 78 Tahun 2021 terhadap Organisasi Riset berdasarkan Pasal 39 

disebutkan bahwa Organisasi Riset berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala BRIN. Organisasi Riset ini juga terdiri atas Kepala Organisasi Riset (Kepala OR), 

Kepala Pusat, dan Kelompok Kegiatan, yang kesemuanya merupakan pejabat 

fungsional. Hal menarik adalah terkait dengan hak keuangan dan fasilitas 

sebagaimana di atur dalam Pasal 64 yang menyebutkan Kepala OR diberikan kelas 

jabatan setingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan eselon I.a. dan untuk 

Kepala Pusat dilingkungan Organisasi Riset diberikan kelas jabatan setingkat Jabatan 

Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan eselon II.a. 

Hal yang perlu diperhatikan adalah apakah status dari jabatan Kepala OR atau 

Kepala Pusat di lingkungan Organisasi Riset itu sendiri, apakah merupakan jabatan 

struktural atau jabatan fungsional atau hanya pengisian jabatannya saja yang berasal 

dari kualifikasi pejabat fungsional, identifikasi ini menjadi penting karena terkait 

dengan jabatan fungsional tentu terikat dengan berbagai peraturan yang ada pada 

jabatan fungsional termasuk juga kelas jabatan yang dapat diterima oleh seorang 

pejabat fungsional, sedangkan di dalam aturan tersebut mencampurkan kelas 

jabatan seorang fungsional dengan kelas jabatan struktural. 

 

2. Analisis Kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Daerah 

Pembentukan badan riset dan inovasi daerah tentu tidak hanya dapat dipandang 

dari perspektif kelembagaan semata, namun kita dapat melihatnya dari peran Iptek bagi 

pembangunan bangsa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 UU Sisnas Iptek sebagai 

berikut: 

Pasal 5 
Ilmu Pengetahuan  dan Teknologi berperan: 
a. menjadi landasan dalam perencanaan  pembangunan nasionai  di segala bidang 

kehidupan yang berpedoman pada haluan  ideologi Pancasila; 
b. meningkatkan kualitas hidup  dan  mewujudkan keadilan sosial dan 

kesejahteraan  rakyat; 
c. meningkatkan ketahanan, kemandirian, dan daya saing bangsa; 
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d. memajukan peradaban bangsa yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 
dan menjaga nilai etika sosial yang berperikemanusiaan;  dan  

e. melindungi  seluruh  wilayah  Negara Kesatuan Republik  Indonesia  serta 
melestarikan dan menjaga keseimbangan alam. 

Dari peran Iptek yang disebutkan di atas dapat terlihat konteks yang dibangun dari 

peran Iptek tersebut merupakan upaya bersama seluruh komponen bangsa yang dalam 

hal ini tentunya bukan semata menjadi urusan Pemerintah Pusat, namun juga 

melibatkan Pemerintah Daerah, sehingga salah satu upaya yang hendak ditempuh oleh 

pembentuk Undang-Undang adalah dengan menambahkan perubahan dari UU Sisnas 

Iptek terkait dengan pembentukan BRIDA. 

Adanya perubahan Pasal 48 UU Sisnas Iptek melalui Pasal 121 UU Cipta Kerja, 

menunjukan bahwa tidak hanya pembentukan BRIN yang merupakan lembaga dalam 

cakupan nasional, namun juga dilengkapi dengan BRIDA yang ditujukan sebagai 

lembaga dalam skala regional (daerah) sebagaimana bunyi perubahan ketentuan 

dimaksud sebagai berikut: 

Pasal 48 
(1) Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta 

Invensi dan Inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional. 
(2) Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta  

Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di  daerah, Pemerintah Daerah membentuk  
badan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan riset dan inovasi nasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden. 

Dari perumusan Pasal di atas terdapat pertanyaan, bagaimana dengan 

pembentukan BRIDA, mengapa tidak diatur norma delegasi untuk pengaturan lebih 

lanjutnya, sementara untuk BRIN disebutkan secara jelas akan diatur dalam Peraturan 

Presiden, dari pertanyaan tersebut dapat menimbulkan pertanyaan lebih lanjut 

bagaimana urgensi pembentukan BRIDA di Daerah, bagaimana struktur kelembagaan 

BRIDA di Daerah dan peraturan apa yang dapat mendasari pembentukan BRIDA di 

Daerah. Terhadap beberapa pertanyaan diatas akan di urai pada analisis sebagai 

berikut: 

a) Urgensi Pembentukan BRIDA 

Presiden Joko Widodo dalam pelaksanaannya sebagai Presiden berpandangan 

untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan 

desa dalam kerangka negara kesatuan, pandangan ini tercermin dari Nawacita butir 
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ke-3. terutama terkait dengan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Iptek untuk 

ikut menjawab permasalahan yang selama ini dialami masyarakat desa. Iptek harus 

tampil untuk melakukan penguatan di daerah-daerah dengan kemampuan inovasi 

untuk memecahkan setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat.13  Sehingga 

kontribusi pembangunan dan pemanfaatan Iptek tersebar merata di seluruh pelosok 

wilayah yang ada di Indonesia, oleh sebab itu kebutuhan untuk membentuk BRIDA 

tidak lah semata-mata untuk memperluas atau menambah beban kelembagaan, 

namun perlu di pandang sebagai langkah untuk melakukan berbagai penguatan yang 

ada di daerah dengan pelaksanaan Litbangjirap serta invensi dan inovasi yang di 

lakukan oleh daerah. 

Kebutuhan untuk melakukan pembangunan dan pemanfaatan Iptek di daerah 

menjadi dasar adanya perubahan Pasal 48 UU Sisnas Iptek yang diubah melalui Pasal 

12 UU Cipta Kerja terkait dengan menambahkan ketentuan terkait dengan 

pembentukan BRIDA yang kemudian hal tersebut di tindak lanjuti dengan keluarnya 

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 yang kemudian di ganti menjadi Peraturan 

Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Perpres 

BRIN), yang di dalam kedua Perpres tersebut terdapat juga pengaturan terkait 

dengan pelaksanaan tugas BRIDA. 

Jika kita cermati, terkait dengan urgensi pembentukan BRIDA dapat dilihat juga 

dari peran Pemerintah Daerah dalam dukungannya terhadap Sistem Nasional Iptek, 

yang berdasarkan UU Sisnas Iptek beberapa peran daerah dalam pemajuan dan 

pengembangan Iptek antara lain yaitu: 

1) Terkait dengan penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan instrumen 

kebijakan dalam pelaksanaan penelitian, pengembangan,  pengkajian,  dan  

penerapan yang menghasilkan invensi dan inovasi bagi daerah. 

2) Terkait dengan pendanaan penyelenggaraan penelitian, pengembangan,  

pengkajian,  dan  penerapan yang menghasilkan invensi dan inovasi sesuai 

dengan kemampuan keuangan daerah 

 
13 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, ...Op Cit hlm. 5 
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3) Terkait dengan pengembangan dan pemanfaatan hasil invensi dan inovasi yang 

di dorong dan dikembangkan oleh daerah, termasuk membangun kemitraan 

yang ada di daerah. 

4) Terkait dengan penadanaan sarana dan prasarana Iptek di daerah. 

Dari beberapa uraian di atas menunjukan bahwa Pemerintah Daerah memiliki 

peran penting dalam pemajuan dan pengembangan Iptek di daerahnya, oleh sebab 

itu pembentukan BRIDA sesungguhnya memiliki urgensi yang penting dalam hal 

mengkonsolidasi ketercapaian tujuan sebagaimana yang diharapkan dalam 

pembentukan UU Sisnas Iptek, dan melalui adanya kelembagaan BRIDA maka terjadi 

konektivitas serta pengintegrasian dalam pelaksanaan kebijakan Iptek secara 

keseluruhan baik yang dilaksanakan oleh BRIN maupun BRIDA itu sendiri. 

b) Kelembagaan BRIDA 

Dalam UU Sisnas Iptek memang tidak menyebutkan adanya pembentukan 

BRIDA, yang ada hanyalah pembentukan BRIN sebagaimana diatur dalam Pasal 48, 

namun kemudian hal ini diubah oleh UU Cipta Kerja yang dalam Pasal 121 telah 

mengubah Pasal 48 UU Sisnas Iptek dengan memasukan hal terkait pembentukan 

BRIDA. 

Ada hal yang menarik terkait dengan kelembagaan BRIDA, walaupun dalam UU 

Cipta Kerja hanya disebutkan melalui satu ayat, namun secara konseptual 

kelembagaan BRIDA dapat dipahami melalui kedua Peraturan Presiden yang 

merupakan tindak lanjut terhadap pembentukan BRIN yaitu Peraturan Presiden 

Nomor 33 Tahun 2021 yang kemudian di ganti menjadi Peraturan Presiden Nomor 

78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional 

Aspek Peraturan Presiden Nomor 33 
Tahun 2021 

Peraturan Presiden Nomor 78 
Tahun 2021 

Definisi Badan Riset dan Inovasi Daerah, 
yang selanjutnya disingkat BRIDA 
adalah perangkat daerah yang 
menjalankan penelitian, 
pengembangan, pengkajian, dan 
penerapan, serta invensi dan 
inovasi yang terintegrasi di daerah 

Badan Riset dan Inovasi Daerah 
yang selanjutnya disingkat BRIDA 
adalah perangkat daerah yang 
menjalankan penelitian, 
pengembangan, pengkajian, dan 
penerapan, serta invensi dan 
inovasi yang terintegrasi di daerah 

Pola hubungan 
BRIN dan BRIDA 

BRIN mempunyai tugas membantu 
Presiden dalam menjalankan 
penelitian, pengembangan, 

BRIN mempunyai tugas membantu 
Presiden dalam menyelenggarakan 
tugas pemerintahan di bidang 
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Aspek Peraturan Presiden Nomor 33 
Tahun 2021 

Peraturan Presiden Nomor 78 
Tahun 2021 

pengkajian, dan penerapan, serta 
invensi dan inovasi secara nasional 
yang terintegrasi serta melakukan 
monitoring, pengendalian, dan 
evaluasi terhadap pelaksanaan 
tugas dan fungsi BRIDA 

penelitian, pengembangan, 
pengkajian, dan penerapan, serta 
invensi dan inovasi, 
penyelenggaraan 
ketenaganukliran, dan 
penyelenggaraan keantariksaan 
secara nasional yang terintegrasi 
serta melakukan monitoring, 
pengendalian, dan evaluasi 
terhadap pelaksanaan tugas dan 
fungsi BRIDA sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Tugas Deputi 
BRIN yang 
terkait dengan 
BRIDA 

Deputi Bidang Riset dan Inovasi 
Daerah mempunyai tugas 
melaksanakan koordinasi, 
sinkronisasi, dan pengendalian 
penelitian, pengembangan, 
pengkajian, dan penerapan, serta 
invensi dan inovasi yang 
dilaksanakan BRIDA 

Deputi Bidang Riset dan Inovasi 
Daerah mempunyai tugas 
melaksanakan koordinasi, 
sinkronisasi, dan pengendalian 
penelitian, pengembangan, 
pengkajian, dan penerapan, serta 
invensi dan inovasi yang 
dilaksanakan BRIDA 

Pembentukan 
BRIDA 

1) BRIDA dibentuk oleh 
Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan setelah 
mendapatkan pertimbangan 
dari BRIN. 

2) BRIDA dapat di integrasikan 
dengan perangkat daerah yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan daerah di bidang 
perencanaan pembangunan 
daerah atau perangkat daerah 
yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan daerah di bidang 
penelitian dan pengembangan 
daerah 

3) BRIDA dibentuk oleh 
Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan setelah 
mendapatkan pertimbangan 
dari BRIN. 

4) BRIDA dapat di integrasikan 
dengan perangkat daerah yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan daerah  di bidang 
perencanaan pembangunan 
daerah atau perangkat daerah 
yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan daerah di bidang 
penelitian dan pengembangan 
daerah 

Sebagian Tugas 
BRIDA yang 
hilang 

5) Penyusunan rencana induk dan 
peta jalan pemajuan Iptek di 
daerah sebagai landasan dalam 
perencanaan pembangunan 
daerah di segala bidang 
kehidupan yang berpedoman 
pada nilai Pancasila. 

7) Ketentuan ini sdh tidak diatur. 
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Aspek Peraturan Presiden Nomor 33 
Tahun 2021 

Peraturan Presiden Nomor 78 
Tahun 2021 

6) Fasilitasi dan pembinaan 
pelaksanaan penelitian 
pengembangan, pengkajian, dan 
penerapan, serta invensi dan 
inovasi di daerah. 

Ketentuan 
Peralihan 

8) BRIDA wajib dibentuk atau 
dapat di integrasikan dalam 
perangkat daerah paling lama 2 
(dua) tahun sejak Peraturan 
Presiden ini diundangkan 

9) Ketentuan ini sdh tidak diatur. 

Dari matrik di atas terdapat ada dua hal yang berbeda di dalam pengaturan 

BRIDA, yaitu terkait dengan sebagian tugas BRIDA yang kemudian tidak lagi muncul 

dalam Perpres 78 Tahun 2021, berikutnya terkait dengan adanya batas waktu, paling 

lambat 2 (dua) tahun, untuk melakukan pembentukan atau pengintegrasian BRIDA 

ke dalam perangkat daerah, namun hal ini juga tidak diatur kembali oleh Perpres 78 

Tahun 2021. Dengan melihat perbandingan tersebut dapat dipahami bahwa 

Pemerintah tidak lagi mencoba memberikan batasan waktu terkait pembentukan 

atau pengintegrasi BRIDA, hal ini mengingat situasi yang terjadi di tengah bangsa kita 

akan adanya pandemi Covid-19 dan dampak nya terhadap keuangan negara yang 

pasti juga berdampak pada kemampuan daerah untuk membentuk atau 

mengintegrasikan BRIDA di daerahnya. 

Jika kita cermati Pasal 121 UU Cipta Kerja yang mengamanahkan adanya 

pembentukan BRIDA maka hal tersebut haruslah dipandang sebagai suatu kewajiban 

dalam membentuk BRIDA oleh Pemerintah Daerah, baik berupa pembentukan baru 

ataupun melalui integrasi, dengan cara pembentukan disebutkan oleh Perpres 78 

Tahun 2021 “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” yang ini 

menunjukan bahwa perlu melihat atau mendasari pada peraturan perundang-

undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah, seperti beberapa peraturan sebagai berikut: 

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: 
Pasal 211 
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(1) Pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat untuk Daerah provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat untuk Daerah kabupaten/kota.  

(2) Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang 
melaksanakan Urusan Pemerintahan dibuat dengan memperhatikan 
pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang 
membidangi Urusan Pemerintahan tersebut. 
 

Pasal 212 
(1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Perda.  
(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat 

persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur 
sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota.  

(3) Persetujuan Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pemetaan 
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar 
dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.  

(4) Kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja 
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Perkada. 

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah: 
Pasal 3 

(1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda.  
(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat 

persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur 
sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota. 

(3) ... 
Pasal 25 

Pembentukan badan Daerah provinsi dan pembentukan badan penghubung 
Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) dan ayat (7) 
berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat 
pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan Urusan 
Pemerintahan di bidang aparatur negara. 

Pada Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi 
Nasional 

Pasal 66 
(1) BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah 
mendapatkan pertimbangan dari BRIN. 

(2) BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di integrasikan dengan 
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah  di 
bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan 
pengembangan daerah 
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Jika kita cermati konteks pembentukan BRIDA berdasarkan berdasarkan Pasal 

66 ayat (2) Perpres 78 Tahun 2021, disebutkan bahwa pembentukan BRIDA dapat 

diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat 

daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian 

dan pengembangan daerah, dari Pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa BRIDA 

pembentukan dan pengintegrasian BRIDA merupakan suatu keharusan, bukan 

merupakan pilihan untuk membentuk atau tidak membentuk, yang menjadi pilihan 

adalah skema pembentukannya, dapat berbentuk Organisasi Perangkat Daerah 

mandiri, atau dapat di integrasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah atau Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Skema pembentukan 

BRIDA inilah yang diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah berdasarkan 

kemampuan dan karakteristik daerahnya.  

Pilihan dua skema pembentukan baik berupa OPD yang berdiri sendiri atau 

OPD yang diintegrasikan memiliki konsekuensi lanjutan. Bilamana terdapat 

perubahan nama menjadi BRIDA maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah 

terkait karena pembentukan OPD melalui Peraturan Daerah sehingga wajib untuk 

disesuaikan, berbeda jika hanya terjadi perluasan fungsi dari sebuah OPD dengan 

memperkaya urusan di bidang riset dan inovasi hal ini hanya perlu mengubah SOTK 

OPD yang ada pada Peraturan Kepala Daerah. 

Sebagai contoh Provinsi Jawa Tengah yang telah membentuk suatu badan riset 

yang di integrasikan dengan OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau OPD yang 

menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang penelitian dan dan 

pengembangan, dan kebetulan kedua urusan tersebut pada OPD Provinsi Jawa 

Tengah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah. Untuk saat ini berdasarkan informasi yang disampaikan 

Narasumber14untuk BRIDA di Jawa Tengah masih sebatas dilakukan pengintegrasian 

 
14  Prasetyo Aribowo, S.H., M.Soc SC (Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Provinsi Jawa Tengah), “Peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Upaya Mendukung Pemajuan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi”, Disampaikan pada FGD Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum UU Sisnas Iptek, 1-
2 November 2021 
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dengan penguatan tugas dan fungsi yang ada pada Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, hal ini 

dilakukan melalui penetapan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 

2021 yang ditetapkan pada 20 Agustus 2021, yang menurut Narasumber hal ini 

sebagai embrio pembentukan BRIDA dalam masa transisi, sedangkan rencana ke 

depan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan dibentuk OPD yang mandiri dan 

saat ini sedang dalam proses perubahan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 9 

Tahun 2016. 

Karena pembentukan BRIDA sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, 

sehingga BRIDA merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, 

bukan organisasi struktural di bawah BRIN atau perwakilan BRIN di daerah. Namun 

dalam pelaksanaan tugas BRIDA tetap melakukan koordinasi dengan BRIN, yang 

mana dalam Perpres BRIN menyebutkan bahwa BRIN memiliki tugas untuk 

melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan 

fungsi BRIDA, termasuk melakukan pembinaan teknis terhadap BRIDA. 

 

C. Isu-isu Hukum Krusial Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

1. Ketercapaian Pemenuhan Pembentukan Peraturan Pelaksana Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi yang telah ditetapkan dan berlaku pada 13 Agustus 2019 

memang masih dapat dikatakan baru terbentuk yakni sekitar 2 tahun keberlakuannya, 

namun hal ini penting untuk di inventarisir serta diingatkan kembali kepada stakeholder 

akan adanya Pasal 99 yang menyebutkan: “Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang  

ini harus ditetapkan paling  lama 2 (dua)  tahun terhitung sejak Undang-Undang  ini 

diundangkan”, oleh sebab itu sub bab ini akan menyajikan perkembangan peraturan 

pelaksana yang menjadi amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  

Dalam perjalanannya amanah Pasal 99 untuk membentuk peraturan pelaksana 

dari Undang-Undang tersebut tidak memenuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan 
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yaitu dalam jangka waktu paling lambat 2 (satu) tahun, yang jika kita inventarisir dapat 

dilihat dalam tabel berikut: 

No Pasal/ayat yang ditindaklanjuti 
dengan peraturan pelaksana 

Peraturan 
Pelaksana 

Keterangan 

1.   
   

Pasal 7 
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
peran Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi sebagai landasan dalam 
perencanaan pembangunan 
nasional di segala bidang 
kehidupan yang berpedoman 
pada haluan ideologi Pancasila 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 huruf a dan kedudukan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Belum ditetapkan  

2.   
   

Pasal 12 
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
rencana induk pemajuan Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan 
Pasal 11 diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Belum ditetapkan Saat ini baru terdapat 
Peraturan Presiden 
Republik Indonesia 
Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Rencana Induk 
Riset Nasional Tahun 
2017-2045 
 

3.   
   

Pasal 25 ayat (3) 
(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pelaksanaan Kliring 
Teknologi dan Audit Teknologi 
diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Belum ditetapkan Terkait dengan 
pelaksanaan Kliring 
Teknologi dan Audit 
Teknologi, saat ini baru 
terdapat:  
Peraturan Badan 
Pengkajian dan 
Penerapan Teknologi 
Nomor 12 Tahun 2020 
tentang 
Penyelenggaraan 
Pengkajian dan 
Penetapan Teknologi  
dan Penerapan 
Teknologi untuk 
Menghasilkan Inovasi  
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No Pasal/ayat yang ditindaklanjuti 
dengan peraturan pelaksana 

Peraturan 
Pelaksana 

Keterangan 

4.   
   

Pasal 26 ayat (3) 
(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pengukuran tingkat 
kesiapterapan Teknologi 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Belum ditetapkan Saat ini baru terdapat: 
Peraturan Menteri 
Riset, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi 
Nomor 46 Tahun 2016 
tentang Pengukuran 
dan Penetapan Tingkat 
Kesiapteraan Teknologi 

5.   
   

Pasal 29 ayat (5) 
(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Alih Teknologi diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

Belum ditetapkan 
 

Saat ini baru terdapat: 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 20 Tahun 2005 
tentang Alih Teknologi 
Kekayaan Intelektual 
Serta Hasil Kegiatan 
Penelitian dan 
Pengembangan Oleh 
Perguruan Tinggi dan 
Lembaga Penelitian dan 
Pengembangan 
(Peraturan Pelaksana 
UU Nomor 18 Tahun 
2002) 

6.   
   

Pasal 34 ayat (4) 
(4) Ketentuan mengenai Invensi 
dan Inovasi diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Belum ditetapkan 
 

Saat ini baru terdapat: 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 20 Tahun 2005 
tentang Alih Teknologi 
Kekayaan Intelektual 
Serta Hasil Kegiatan 
Penelitian dan 
Pengembangan Oleh 
Perguruan Tinggi dan 
Lembaga Penelitian dan 
Pengembangan 
(Peraturan Pelaksana 
UU Nomor 18 Tahun 
2002) 
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No Pasal/ayat yang ditindaklanjuti 
dengan peraturan pelaksana 

Peraturan 
Pelaksana 

Keterangan 

7.   
   

Pasal 39 ayat (6) 
(6) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kode etik Penelitian, 
Pengembangan, Pengkajian, dan 
Penerapan dan komisi etik 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sampai dengan ayat (5) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

Belum ditetapkan  

8.   
   

Pasal 40 ayat (9) 
(9) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai wajib serah dan wajib 
simpan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Belum ditetapkan  

9.   
   

Pasal 41 ayat (2) 
(2) Ketentuan mengenai hasil 
Penelitian, Pengembangan, 
Pengkajian, dan Penerapan yang 
wajib digunakan sebagai landasan 
ilmiah dalam perumusan dan 
penetapan kebijakan 
pembangunan nasional 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Belum ditetapkan  

10.     Pasal 48 ayat (1) 
Ketentuan mengenai badan riset 
dan inovasi nasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) diatur dengan Peraturan 
Presiden. 

Peraturan Presiden 
Nomor 78 Tahun 
2021 tentang 
Badan Riset dan 
Inovasi Nasional 

 

11.     Pasal 53 ayat (3) 
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
batas usia pensiun peneliti dan 
perekayasa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan syarat 
pengaryaan dalam Penelitian, 
Pengembangan, Pengkajian, dan 
Penerapan, serta Invensi dan 
Inovasi sebagaimana dimaksud 

Belum ditetapkan  
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No Pasal/ayat yang ditindaklanjuti 
dengan peraturan pelaksana 

Peraturan 
Pelaksana 

Keterangan 

pada ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

12.     Pasal 56 ayat (4) 
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
kualifikasi profesi bagi peneliti, 
perekayasa, dan sumber daya 
manusia Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi lainnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

Belum ditetapkan  

13.     Pasal 57 ayat (3) 
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pelindungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Belum ditetapkan  

14.     Pasal 62 ayat (6) 
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pengelolaan dana abadi 
Penelitian, Pengembangan, 
Pengkajian, dan Penerapan untuk 
menghasilkan Invensi dan Inovasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan Peraturan 
Presiden. 

Belum ditetapkan Saat ini baru terdapat: 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 35 Tahun 2007 
tentang Pengalokasian 
Sebagian Pendapatan 
Badan Usaha Untuk 
Peningkatan 
Kemampuan 
Perekayasaan Inovasi 
dan Difusi Teknologi 
(Peraturan Pelaksana 
UU Nomor 18 Tahun 
2002) 

15.     Pasal 70 
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
Sumber Daya Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 49 diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 
  

Belum ditetapkan  
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No Pasal/ayat yang ditindaklanjuti 
dengan peraturan pelaksana 

Peraturan 
Pelaksana 

Keterangan 

16.     Pasal 73 ayat (3) 
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pengelolaan Invensi dan Inovasi 
sebagai hasil Penelitian, 
Pengembangan, Pengkajian, dan 
Penerapan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

Belum ditetapkan Saat ini baru terdapat: 
Peraturan Pemerintah 
Nomor  20 Tahun 2005 
tentang Alih Teknologi 
Kekayaan Intelektual 
Serta Hasil Kegiatan 
Penelitian dan 
Pengembangan Oleh 
Perguruan Tinggi dan 
Lembaga Penelitian dan 
Pengembangan 
(Peraturan Pelaksana 
UU Nomor 18 Tahun 
2002) 

17.     Pasal 75 ayat (4) 
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pemberian izin Penelitian, 
Pengembangan, Pengkajian, dan 
Penerapan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sampai 
dengan ayat (3) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Belum ditetapkan Saat ini baru terdapat: 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 41 Tahun 2006 
tentang Perizinan 
Melakukan Kegiatan 
Penelitian dan 
Pengembangan Bagi 
Perguruan Tinggi Asing, 
Lembaga Penelitian dan 
Pengembangan Asing, 
Badan Usaha Asing, dan 
Orang Asing (Peraturan 
Pelaksana UU Nomor 
18 Tahun 2002) 

18.     Pasal 77 ayat (3) 
(3) Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pengalihan material 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Belum ditetapkan  

19.     Pasal 78 ayat (5) 
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
sistem informasi Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi 
nasional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dan ayat (4) diatur 
dengan Peraturan Presiden. 

Belum ditetapkan  
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No Pasal/ayat yang ditindaklanjuti 
dengan peraturan pelaksana 

Peraturan 
Pelaksana 

Keterangan 

20.     Pasal 82 ayat (4) 
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
registrasi lembaga penelitian dan 
pengembangan serta lembaga 
pengkajian dan penerapan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) diatur denvgan Peraturan 
Pemerintah. 

Belum ditetapkan  

21.     Pasal 83 ayat (5) 
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pembinaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sampai 
dengan ayat (4) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Belum ditetapkan  

22.     Pasal 85 ayat (5) 
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
perizinan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Belum ditetapkan Saat ini baru terdapat: 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Perizinan 
Pelaksanaan Kegiatan 
Penelitian 
Pengembangan dan 
Penerapan Ilmu 
Pengetahuan dan 
Teknologi Yang Berisiko 
Tinggi dan Berbahaya  
(Peraturan Pelaksana 
UU Nomor 18 Tahun 
2002) 

23.     Pasal 86 ayat (4) 
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 
dan ayat (3) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Belum ditetapkan  

24.     Pasal 90 
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
peran dan tanggung jawab 
masyarakat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 
88, dan Pasal 89 diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Belum ditetapkan  
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No Pasal/ayat yang ditindaklanjuti 
dengan peraturan pelaksana 

Peraturan 
Pelaksana 

Keterangan 

25.     Pasal 91 ayat (3) 
Ketentuan lebih lanjut mengenai 
tata cara pengenaan sanksi 
administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

Belum ditetapkan  

Dari daftar tabel di atas menunjukan bahwa sebagian besar ketentuan pasal 

pendelegasian dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun 

dalam bentuk Peraturan Presiden masih belum terbentuk dan masih mendasarkan pada 

peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem 

Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

Ketentuan pendelegasian dari UU Sisnas Iptek baru satu ketentuan pendelegasian yang 

telah ditindaklanjuti yaitu terkait dengan pembentukan Badan Riset dan Inovasi 

Nasional yang dibentuk melalui Peraturan Presiden. 

2. Penyusunan Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Saat ini, pemerintah Indonesia memiliki setidaknya tiga dokumen yang digunakan 

sebagai landasan kebijakan Iptek nasional, yaitu: 

a) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 

2020–2024. RPJMN merupakan dokumen perencanaan nasional yang 

dimandatkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen ini 

merupakan penjabaran dari periode keempat (terakhir) dari dokumen 20 

tahunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, 

yang mana Iptek menjadi salah satu bagian dalam dokumen tersebut.  

b) Dokumen Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017–2045. RIRN 

merupakan dokumen perencanaan riset nasional jangka panjang yang 

diturunkan dalam dokumen-jangka-menengah Prioritas Riset Nasional (PRN).  

c) Dokumen Agenda Riset Nasional (ARN) yang disusun Dewan Riset Nasional. 

Dokumen ini diturunkan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, tentang 
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Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi, namun ARN tidak memiliki keterkaitan langsung 

dengan dokumen perencanaan nasional. Selain itu, program riset yang 

direncanakan dalam dokumen ini tidak dilengkapi infrastruktur kelembagaan 

ataupun pendanaan. 

Di samping tiga dokumen yang disebutkan di atas pada Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2019 juga mendudukkan Iptek sebagai landasan dalam perencanaan 

pembangunan nasional dengan tetap berpedoman pada haluan ideologi Pancasila, 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf a dari Undang-Undang tersebut. 

Masuknya Iptek sebagai landasan perencanaan pembangunan nasional tentu harus 

dilaksanakan oleh stakeholder terkait dalam melakukan proses perencanaan 

pembangunan nasional yang selama ini pengaturannya mendasarkan pada Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.  

Perencanaan pembangunan nasional yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2019 juga terbagi dalam tahapan-tahapan perencanaan pembangunan yang 

diatur oleh sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Ilmu 

Pengetahuan dan  Teknologi dikembangkan melalui Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi  sebagai  landasan dan satu kesatuan dari sistem perencanaan 

pembangunan nasional, dan pada Pasal 6 ayat (3) juga menyebutkan bahwa “Sistem  

perencanaan  pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 

rencana pembangunan jangka  panjang, jangka menengah, dan tahunan”. Dari 

pengaturan tersebut menunjukan bahwa perlu sinergi perencanaan pembangunan 

nasional dengan perencanaan pembangunan Iptek yang ada. 

Pembangunan Iptek sebagai perwujudan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi membutuhkan dokumen yang secara definitif digunakan sebagai acuan dan 

dimanfaatkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional, oleh sebab itu 

perlu untuk disusun Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

sebagaimana di atur Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2019 yang peruntukannya terbagi atas jangka panjang dalam hal ini untuk jangka 

waktu 25 tahun, kemudian jangka menengah untuk jangka waktu 5 tahun, dan jangka 

pendek yang peruntukannya untuk jangka waktu 1 tahun, kesemua bentuk penyusunan 
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rencana induk tersebut pada saat penyusunannya harus berkoordinasi dengan 

pemangku kepentingan lainnya. 

Terkait dengan penyusunan “Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi”, saat ini sedang dalam tahap penyusunan oleh BRIN dengan melibatkan 

berbagai pemangku kepentingan termasuk juga Kementerian PPN/Bappenas sebagai 

kementerian yang bertanggungjawab dalam penyusunan perencanaan pembangunan 

nasional. 

3. Penyatuan Fungsi Kelitbangan Kementerian/Lembaga 

Undang-Undang Sisnas Iptek mengamanahkan pembentukan badan riset dan 

inovasi nasional untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian, pengembangan, 

pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi sebagaimana diatur dalam Pasal 

48, makna “integrasi” itu sendiri berdasarkan penjelasan Pasal 48 UU Sisnas Iptek yaitu 

“upaya mengarahkan dan menyinergikan antara lain dalam penyusunan    perencanaan, 

program, anggaran, dan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang 

Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan  Penerapan untuk menghasilkan Invensi 

dan Inovasi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan 

pembangunan nasional”. 

Ketentuan pengintegrasian ini kemudian diatur dalam Perpres pembentukan 

BRIN, baik Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 dan juga Peraturan Presiden 

Nomor 78 Tahun 2021, memang saat ini yang berlaku adalah Peraturan Presiden Nomor 

78 Tahun 2021, namun sebagai bahan analisis kita dapat juga memperbandikan kedua 

Perpres tersebut yang memang terdapat perbedaan pengaturan, dan perbedaan 

tersebut merupakan cerminan politik hukum pembentukan suatu peraturan, adapun 

pengaturan pengintegrasian dari dua Perpres tersebut yaitu: 

Peraturan Presiden Nomor 33  
Tahun 2021 

Peraturan Presiden Nomor 78  
Tahun 2021 

Pasal 62 
(1) Tugas dan fungsi pada unit kerja yang 

melaksanakan penelitian, 
pengembangan, dan penerapan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang 
menghasilkan invensi dan inovasi di 
lingkungan kementerian/lembaga 
diintegrasikan ke dalam BRIN.  

Pasal 65 
(1) Tugas, fungsi, dan kewenangan pada 

unit kerja yang melaksanakan 
penelitian, pengembangan, dan 
penerapan ilmu pengetahuan dan 
teknologi di lingkungan 
kementerian/lembaga dialihkan 
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(2) Pengintegrasian tugas, fungsi, dan 
kewenangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikoordinasikan oleh 
kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang 
pendayagunaan aparatur negara 
dengan mengikutsertakan 
kementerian/lembaga terkait.  

(3) Pengintegrasian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
paling lama 1 (satu) tahun sejak 
ditetapkan Peraturan Presiden ini. 

menjadi tugas, fungsi dan 
kewenangan BRIN.  

(2) Pengalihan tugas, fungsi, dan 
kewenangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diikuti dengan 
pengalihan pegawai negeri sipil, 
perlengkapan, pembiayaan dan aset 
yang dipergunakan untuk 
melaksanakan tugas dan fungsi 
tersebut, dan menjadi pegawai negeri 
sipil, perlengkapan, pembiayaan dan 
aset BRIN.  

(3) Pengalihan tugas, fungsi, dan 
kewenangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) 
dikoordinasikan oleh menteri yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang aparatur 
negara dengan melibatkan unsur 
Badan Kepegawaian Negara, 
kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintah di bidang 
keuangan, kementerian yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintah di bidang perencanaan 
pembangunan, BRIN, dengan 
mengikutsertakan 
kementerian/lembaga terkait. 

(4) Pengalihan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 
dilaksanakan paling lama 1 (satu) 
tahun sejak ditetapkan Peraturan 
Presiden ini. 

Dari dua pengaturan di atas, pada Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 

memberikan pengaturan yang lebih rinci terhadap maksud dari perintegrasian, tidak 

sekedar pengalihan tugas, fungsi dan kewenangan, namun termasuk juga pengalihan 

pegawai negeri sipil, perlengkapan, pembiayaan dan aset yang dipergunakan untuk 

melaksanakan tugas dan fungsi unit kerja yang dialihkan, dalam hal ini unit kerja yang 

melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan 

teknologi di lingkungan kementerian/lembaga. 

Jadi jika kita cermati maksud dari pengintegrasian sebagaimana diatur dalam 

Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, menunjukan adanya suatu 

kewajiban tanpa pengecualian terhadap unit kerja yang ada pada seluruh 
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Kementerian/Lembaga yang melaksanakan fungsi penelitian, pengembangan, dan 

penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk beralih ke BRIN, sehingga jika 

terdapat Kementerian yang mencoba merubah nomenklatur dan tidak mengalihkan 

SDM dan aset yang menunjang pelaksanaan tugas fungsi penelitian, pengembangan, 

dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka hal ini tentu tidak sesuai dengan 

semangat yang hendak dibangun terhadap makna “integrasi” ke dalam lembaga BRIN. 

Sebagai ilustrasi dapat dicontohkan jika suatu lembaga litbang yang ada pada sebuah 

kementerian yang memiliki fokus pada penelitian di bidang tertentu, namun karena 

tidak menghendaki peralihan kemudian merubah nomenklatur menjadi lembaga 

kebijakan strategi, tentu jika kita cermati, mungkin hal ini secara normatif tidak 

menyalahi aturan karena lembaga tersebut tidak lagi melakukan fungsi penelitian, 

namun semangat yang dibangun adalah fungsi penelitian bidang tertentu yang 

dipahami oleh Kementerian tersebut, dapat dintegrasikan dan dapat dilaksanakan 

dibawah koordinasi BRIN, sehingga penelitian tersebut tetap dapat berjalan, hal yang 

terjadi malah penelitian tersebut berhenti karena alasan SDM, Aset, Perlengkapan dan 

Pembiayaan yang tidak ingin di alihkan pada lembaga BRIN. Penggantian nomenklatur 

tersebut sebenarnya dapat menghambat upaya pemerintah untuk mengintegrasikan 

kegiatan riset yang diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan oleh 

pemerintah (evidence-based policy). 

Terhadap pengintegrasian BRIN terhadap Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI), 

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional 

(BATAN) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa (LAPAN), relatif tidak terkendala, 

hanya membutuhkan waktu dalam melakukan pengintegrasian, hal ini mengingat 

adanya ketentuan peralihan Pasal 70, yang menyatakan secara tegas bahwa keempat 

Lembaga di atas dialihkan menjadi tugas, fungsi dan kewenangan BRIN serta seluruh 

Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum pembentukan 

ke empat lembaga tersebut dinyatakan tidak berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 

74, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021. 
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4. Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Invensi dan Inovasi 

UU Cipta Kerja mengatur kebijakan strategis yang mengamanatkan dukungan 

riset dan inovasi dan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk 

melindungi Kekayaan Inteletual. Perlindungan Kekayaan Intelektual terhadap hasil 

invensi dan inovasi juga diatur dalam Pasal 35 UU Sisnas Iptek. Tujuan dari adanya 

invensi dan inovasi yaitu untuk meningkatkan kemandirian, daya saing bangsa, daya 

tarik bangsa dalam rangka memajukan peradaban bangsa melalui pergaulan 

internasional, memajukan perekonomian melalui perkembangan IPTEK, sehingga 

perlindungan terhadap hasil dan pemanfaatan invensi dan inovasi dianggap penting. 

Perlindungan terhadap invensi dan inovasi yang paling tepat dalam perlindungan 

KI yaitu Paten, alasan penggunaan Paten bagi perlindungan KI terhadap invensi dan 

inovasi karena pelaksanaan invensi dan inovasi merupakan kegiatan pemecahan 

masalah sehingga penggunaan Paten lebih mudah dilaksanakan karena pengukurannya 

lebih jelas dibandingkan dengan perlindungan kekayaan intelektual lain, dapat 

dilaksanakan kapitalisasi terhadap hasil pengetahuan dari para peneliti, dan paten juga 

dapat menghasilkan nilai ekonomi. UU Cipta Kerja sendiri dibentuk untuk meningkatkan 

perekonomian melalui invensi dan inovasi sehingga diharapkan dengan banyaknya 

invensi dan inovasi yang dipatenkan dapat meningkatkan ekonomi Indonesia.   

Usaha pemerintah dalam implementasi perlindungan KI terhadap hasil penelitian 

dan pengembangan IPTEK seperti yang diamanatkan oleh UU Cipta Kerja dan Pasal 35 

UU Sisnas Iptek yaitu: 

a) DJKI Kemenkumham memberikan insentif berupa penurunan biaya pendaftaran 

KI untuk Lembaga Pendidikan, Litbang pemerintah dan usaha mikro, usaha kecil, 

insentif biaya tahunan paten 1-5 tahun sebesar nol rupiah, biaya tahunan Rp. 0,- 

untuk paten belum dikomersialisasi dan 10% untuk paten yang sudah 

dikomersialisasi,  

b) BRIN mengelola secara serius perlindungan kekayaan intelektual yang dihasilkan 

dari invensi dan inovasi dengan mengangkat fungsi Manajemen KI menjadi 

eselon 2 dan meningkatkan kesadaran kepada peneliti terkait perlindungan KI 

atas hasil invensi dan inovasi,  

c) Kemenparekraf memberikan pelayanan pendaftaran merek bagi UMKM. 
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Dari beberapa upaya yang coba di dorong masih terdapat permasalahan dalam 

pelaksanaan perlindungan KI antara lain:  

a) para peneliti sosial dan humaniora menghadapi kesulitan terkait produk riset 

yang memiliki nilai (valuasi) kekayaan intelektual, sehingga sangat jarang sekali 

hasil riset yang mereka ciptakan dapat dijadikan kekayaan intelektual yang 

bernilai ekonomi. 

b) Masih terdapat perbedaan persepsi terkait dengan pemberian imbal hasil 

terhadap hasil invensi yang telah dihasilkan oleh peneliti/inventor dan telah 

terdaftarkan patennya. Perbedaan tersebut muncul ketika pemeriksa BPK 

menilai invensi berdasarkan besaran biaya proses paten dan bukan berdasarkan 

biaya penelitian, sehingga seringkali terdapat perbedaan persepsi antara 

Peneliti dengan Pemeriksa, dan terkadang penelitian tersebut dianggap tidak 

mencerminkan nilai wajar, karena nanti akan terkait terhadap pemberian imbal 

hasilnya. 

c) Rendahnya angka komersialisasi (pemanfaatan hasil invensi/inovasi) jika 

dibandingkan dengan jumlah paten yang sudah didaftarkan, hal ini dikarenakan 

para periset atau inventor tidak terlebih dahulu mencermati hal-hal yang 

menjadi kebutuhan masyarakat, industri ataupun pasar, sehingga banyak 

invensi dan inovasi yang dihasilkan dan memiliki paten belum tentu di 

manfaatkan oleh masyarakat, industri ataupun pasar. 

d) Diperlukan adanya keseragaman kebijakan atau suatu peraturan pelaksana yang 

terkait dengan penggunaan hak paten sebagai jamninan untuk memperoleh 

kredit sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 108 ayat (2) Undang-Undang 

Npmor 13 Tahun 2006 tentang Paten sehingga ketika paten dapat dijadikan 

sebagai jaminan fidusia, maka paten tersebut akan sebagai suatu aset yang 

bernilai ekonomi 

Oleh sebab itu, Kekayaan intelektual sesungguhnya merupakan asset negara, 

sehingga wajib dicatatkan, sehingga diperlukan adanya pengaturan terkait sistem 

valuasi dan akuntansi negara yang mendukung terkait penilaian aset tak berwujud dan 

pengaturan nilai wajar terkait penilaian BPK terhadap valuasi Paten. Dan agar suatu 

invensi dapat dinilai dan diberikan hak patennya serta paten tersebut juga memiliki nilai 

ekonomi dan dapat dijaminkan, maka dibutuhkan seuatu pengaturan dan pembentukan  
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lembaga penjaminan hak paten di Indonesia terkait yang bertugas memberikan 

peniliaian terhadap nilai ekonomi dari hak paten tersebut. 

Dengan banyaknya inovasi dan invensi yang mendapatkan perlindungan berupa 

paten, maka kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat meningkat, sehingga apabila 

hal terkait paten ini dapat dikelola dengan baik maka kesejahteraan baik inventor atau 

pemilik KI dapat terwujud, yang akan menjadi salah satu aspek untuk mewujudkan 

pembangunan ekonomi bangsa. 

5. Pendanaan Riset 

Pendanaan merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan 

penguasaan, pemajuan, dan pemanfaatan iptek untuk kesejahteraan masyarakat. 

Terkait dengan pendanaan kegiatan riset ini, berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menunjukkan bahwa 

keluwesan pengelolaan anggaran perlu mendapat perhatian tersendiri mengingat riset 

penuh dengan sifat “trial and error”, terkadang apa yang direncanakan berubah total 

dan berakibat pada penggunaan anggarannya.  

Model anggaran swakelola yang masih banyak digunakan dalam kegiatan litbang 

justru sangat membebani pelaksanaan litbang itu sendiri, terutama untuk mengurus 

pertanggungjawaban adiministrasinya, terlebih lagi ketika ditemukan ketidak sesuaian 

pengelolaan keuangan, antara yang dikeluarkan dengan yang harus dilaporkan, yang 

mungkin hal tersebut terjadi karena dalam penelitian dihadapi pada kondisi “trial and 

error”. Kebutuhan saat ini diperlukan adanya pengaturan yang memungkinkan adanya 

fleksibilitas penggunaan anggaran serta pertanggungjawaban yang berorientasi pada 

hasil “output basis”, tentu kondisi ini menuntut adanya pembiayaan yang bersifat 

“blockgrant” pada unit litbang.  

Selain permasalahan pendanaan yang masih bersifat swakelola permasalahan lain 

dalam pendanaan Iptek adalah sumber pembiayaan litbang adalah sebagian besar 

masih berasal dari anggaran pemerintah dan pelaksana litbang pun hampir seluruhnya 

merupakan institusi pemerintah. Ini berbeda dengan negara-negara maju pada 

umumnya, dimana belanja litbang sebagian besar bersumber dari dunia usaha atau 

industri dan pelaksana litbang juga banyak dari dunia usaha. Dari kondisi ini dapatlah 

dimengerti bahwa aktivitas litbang di Indonesia masih didominasi oleh sektor 
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pemerintah, akibatnya belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

pembangunan perekonomian nasional. 

Dalam UU Sisnas Iptek sendiri sudah mengakomir perkembangan pendanaan 

riset, dimana pendanaan riset sendiri tidak hanya bertumpu pada anggaran Pemerintah 

namun sudah membuka peluang pendanaan dengan berbagai skema pendanaan. 

Skema pendanaan riset sendiri diatur dalam beberapa pasal, diantaranya: 

a) Pasal 59 yang intinya menerangkan bahwa Pendanaan Penyelenggaraan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi dapat bersumber dari; APBN; APBD; Dana abadi 

Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan 

Invensi dan Inovasi; Badan Usaha; dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b) Pasal 60. Pendanaan Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menjadi 

arus utama dari anggaran pendapatan dan belanja negara, adalah skala prioritas 

pendanaan dengan asumsi bahwa alokasi anggaran yang memadai dan 

berkelanjutan sesuai dengan skala prioritas rencana induk pemajuan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi. 

c) Pasal 61. Pendanaan Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang 

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dialokasikan sesuai 

dengan kemampuan keuangan daerah.  

d) Pasal 62. Dana abadi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan 

untuk menghasilkan Invensi dan Inovasi dapat berasal dari anggaran pendidikan 

ataupun alokasi nonanggaran pendidikan. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa diperlukan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1) Mempercepat pembentukan peraturan pelaksana dari amanah Pasal 62 UU 

Sisnas Iptek yang mengatur lebih lanjut mengenai pengelolaan dana abadi 

Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan 

Invensi dan Inovasi. 
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2) Perlu dibangun mekanisme penandaan anggaran (budget tagging)15 yang 

melibatkan BRIN, Kementerian Keuangan dan Bappenas terhadap pengalokasian 

kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk 

menghasilkan Invensi dan Inovasi yang terstandar untuk diberlakukan pada 

semua pelaksana. Hal ini dikarenakan tidak terdapatnya standar besaran dana 

penelitian di Indonesia.  

3) Diperlukan harmonisasi pada beberapa peraturan yang terkait pertanggung 

jawaban keuangan negara, antara lain Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 

2018, Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Direktur 

Jenderal Perbendaharaan Nomor 15 Tahun 2017, dan peraturan terkait 

pertanggungjawaban keuangan negara. Hal tersebut dikarenakan pada 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah pasal 62 ayat 10 juga menegaskan paradigma penelitian berbasis 

luaran yang berbunyi “pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 9 

dilakukan berdasarkan produk luaran sesuai ketentuan dalam kontrak 

penelitian”. Lebih lanjut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 juga 

mengamanatkan kegiatan penelitian dan pengembangan diatur lebih lanjut oleh 

Peraturan Menteri yang membidangi penelitian dan teknologi, hal ini kemudian 

menjadi acuan pada Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Penelitian pada pasal 17 ayat 4 yang menyebutkan bahwa “Pelaksana 

penelitian tidak perlu menyampaikan bukti rincian pertanggungjawaban 

penggunaan anggaran kepada Penyelenggara Penelitian”, namun hal ini 

berbeda dengan aturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal 

Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang dalam Lampirannya menegaskan 

adanya format surat pertanggung jawaban anggaran penelitian yang 

menyatakan: 

(1) bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja 

yang telah dilaksanakan, dan 

 
15  Penandaan anggaran (budget tagging) merupakan suatu proses untuk memberikan tanda terhadap dokumen 

anggaran dengan tujuan agar dapat melakukan penelusuran, identifikasi, dan membandingkan luaran 
(output) dari kegiatan yang menggunakan anggaran tersebut dengan besaran anggarannya yang termaktub 
dalam rencana kerja dan anggaran suatu institusi pemerintahan. Idealnya melalui penandaan anggaran, 
suatu negara mengetahui jumlah total anggaran yang digunakan untuk suatu kegiatan. 
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(2) Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan bukti-bukti pengeluaran oleh 

aparat pengawas fungsional pemerintah. 

 

6. Perizinan penelitian yang dilakukan oleh peneliti asing 

Pengaturan terkait dengan perizinan riset peneliti asing masih berdasarkan pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan 

Penelitian Dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Dan 

Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, Dan Orang Asing, yang peraturan ini 

merupakan peraturan pelaksana dari delegasi Pasal 17 ayat(5) Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang sebetulnya telah dicabut oleh UU Sisnas Iptek, 

namun hingga saat ini tindak lanjut pembentukan peraturan dengan mendasarkan pada 

UU Sisnas Iptek juga belum terbentuk. 

Permasalahan perizinan peneliti asing di Indonesia banyak terjadi pada 

implementasi regulasinya. Hambatan cukup serius dalam menjalin kemitraan riset 

internasional ada pada perizinan multi sektoral yang harus ditempuh dan tidak 

tersedianya mekanisme one gate system atau satu atap terkait dengan perijinan 

penelitian ini, setidaknya terdapat beberapa institusi yang berkaitan dengan perijinan 

penelitian asing antara laian: BRIN, Mabes POLRI, Ditjen Imigrasi, Kemendagri, KLHK, 

Kesbangpol Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang tentunya hal tersebut tentu akan 

menyita waktu dan menjadi hambatan dalam pelaksanaan penelitian itu sendiri. 

Peneliti asing yang membawa dana riset sebagai mitra riset belum dianggap 

sebagai investor Iptek yang menanam modal dalam skema transfer teknologi Indonesia. 

Hal ini karena regulasi yang ada belum mampu menciptakan ekosistem kolaborasi riset 

internasional yang kondusif dan regulator tidak menyediakan insentif ataupun 

penghargaan (reward) bagi pemohon izin penelitian yang akan berkolaborasi riset di 

Indonesia. 

Rekomendasi perbaikan kondisi tersebut, antara lain: 

1) Diperlukan adanya mekanisme yang jelas dan terstandar dalam melayani 

permohonan perijinan penelitian asing. 
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2) BRIN diharapkan mampu menjadi penghubung dan penjamin dalam pelaksanaan 

perijinan penelitian asing di Indonesia, sehingga mekanisme yang perlu dibangun 

adalah pada tahap awal permohonan perijinan hendaknya melalui BRIN terlebih 

dahulu. 

3) perlu penguatan capacity building Lembaga litbang dan perguruan tinggi nasional 

sebagai mitra kerja riset peneliti asing, sehingga secara kualitas dan kapasitas 

mampu menggali berbagai pengetahuan dan ilmu dari pelaksanaan penelitian 

asing tersebut. 

4) penyerdehanaan dan percepatan perizinan penelitian asing melalui optimalisasi 

pemanfaatan Teknologi Informasi, seperti pembentukan Online Single Submission 

dalam proses pengajuan perijinan. 

5) Perlu adanya penyediaan dana pendampingan (matching funds) bagi para peneliti 

yang bermitra kerja dengan peneliti asing sehingga dapat melakukan penelitian 

bersama di lapangan (joint fieldwork) di berbagai daerah Indonesia. 

6) Perlu meningkatkan kapasitas laboratorium lembaga litbang  dan perguruan tinggi 

sehingga mendorong akreditasi internasional laboratorium dan sampel yang 

dianalisis pun diakui sebagai data valid oleh jurnal internasional bereputasi tinggi. 

7. Peran Kemdikbudristek dalam pemajuan Iptek 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sempat beberapa kali mengalami 

perubahan nomenklatur. Pada masa Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo 

(2014-2019), kementerian ini dirombak dengan mengeluarkan Direktorat Pendidikan 

Tinggi ke dalam Kementerian Riset dan Teknologi sehingga namanya menjadi 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemeristekdikti). Kemudian pada 

masa Kabinet Indonesia Maju (23 Oktober 2019), Direktorat Pendidikan Tinggi kembali 

dimasukkan dalam struktur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya 

pada 2021 pada saat perombakan kedua kabinet Indonesia Maju, Kementerian Riset 

dan Teknologi digabungkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga 

menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi 

(Kemendikbudristek).  

Sejak dibentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terjadi pembagian 

tugas dan kewenangan penelitian: 
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a. Penelitian yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan 

Tinggi Swasta (PTS) berada di bawah kewenangan Kemendikbudristek; 

b. Penelitian, pengkajian, dan penerapan di luar institusi pendidikan menjadi 

kewenangan BRIN 

Penelitian yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi akan fokus pada Tridharma 

Pendidikan, yaitu untuk menciptakan leader/entrepreneur, penelitian akan diarahkan 

pada bisnis atau menciptakan industri yang dapat meningkatkan kemampuan 

masyarakat, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat 

dapat juga diartikan sebagai entrepreneurship yaitu mengeksploitasi pengetahuan 

untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Sehingga antara riset dan knowledge 

tidak dapat dipisahkan. Hal ini yang melatarbelakangi Ristek digabungkan ke dalam 

Kemendikbud agar riset dan Pendidikan dapat digabungkan. 

Merujuk pada RPJMN arah kebijakan penguatan pendidikan tinggi berkualitas, 

universitas diharapkan dapat fokus pada pelaksanaan Tridharma, dan diharapkan dapat 

mengemban tema tertentu yaitu sebagai research university, teaching university, dan 

learning university. Perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi produsen Iptek inovasi. 

Berdasarkan UU Sisnas Iptek pelaksanaan Iptek, Pendidikan, dan riset terdapat dalam 

Perguruan Tinggi dan pelaksanaan penerapan dan pengkajian terdapat dalam industri. 

Peran Kemendikbudristek dalam memajukan riset salah satunya adalah dengan 

melahirkan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang disusun oleh Kemendikbud dan 

BRIN (saat itu masih Kemenristekdikti). Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2015-2045 

disusun untuk menyelaraskan kebutuhan riset jangka panjang dengan arah 

pembangunan nasional terkait ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik Kemendikbud, 

BRIN, Perguruan Tinggi, Swasta harus merujuk pada RIRN agar fokus pada capaian 

pembangunan nasional.  

Dalam melaksanakan riset Pendidikan Tinggi menghadapi beberapa 

permasalahan, antara lain: 

a. Durasi riset harus dapat lintas tahun. Riset yang dikelola oleh Dikti saat ini ada 2 

jenis yaitu riset yang lintas tahun (dikelola LPDP) dan riset yang tidak lintas tahun. 

Saat ini sedang diupayakan agar riset-riset diperguruan tinggi semuanya bisa 

lintas tahun atau multi years agar perguruan tinggi yang melaksanakan riset tidak 
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terburu-buru dan memaksakan pertanggungjawaban riset yang belum selesai, hal 

ini dapat berbahaya karena output sebenarnya belum tercapai. 

b. Dana riset yang menggunakan APBN saat ini ada di akun 52 atau dikenal sebagai 

belanja barang. Dana riset ini sebaiknya diletakan pada akun 53 (belanja modal), 

agar dana tersebut dapat digunakan untuk belanja perlengkapan yang tidak habis 

pakai seperti untuk membeli bahan dan alat. Penempatan dana riset pada akun 

52 mengakibatkan keterbatasan penggunaan dana riset karena hanya dapat 

digunakan untuk belanja barang yang sifatnya habis pakai, sehingga peralatan-

peralatan tertentu tidak dapat dibiayai oleh akun ini. 

Dari permasalahan tersebut diperlukan adanya pengaturan yang memungkinkan 

pertanggung jawaban keuangan berbasis output dan dapat dialokasikan anggaran yang 

bersifat lintas tahun (multi year) dan terkait dengan pelaksanaan kegiatan penelitian 

sebaiknya di tempatkan sebagai kegiatan dengan Akun 53 atau belanja modal sehingga 

dapat tercipta optimalisasi dalam pengelolaan anggaran penelitian yang dilakukan oleh 

Perguruan Tinggi. 

8. Pembangunan Kawasan Sains dan Teknologi (KST) 

Kawasan Sains dan Teknologi (Science and Technology Park) atau disebut KST, 

dalam Pasal 1 Perpres Nomor 106 Tahun 2017 adalah wahana yang dikelola secara 

profesional untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara 

berkelanjutan melalui pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

dan penumbuhan perusahaan pemula berbasis teknologi. Saat ini di beberapa daerah 

telah terbentuk KST baik atas inisiatif pemerintah, perguruan tinggi, maupun swasta. 

Sasaran pembangunan dan pengembangan KST adalah:16 

a) terwujudnya sinergi fungsi dan peran akademisi, bisnis, dan pemerintah;  

b) tersedianya lingkungan yang kondusif bagi berlangsungnya kegiatan 

Penelitian, pengembangan, dan bisnis teknologi yang berkelanjutan;  

c) tumbuh dan terbinanya Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi;  

d) terwujudnya perusahaan baru yang merupakan hasil Spin Off, dan  

e) tersedianya layanan teknologi untuk mendukung daya saing industri. 

 
16 Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 
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Terkait dengan terbentuknya KST, setidaknya pada Tahun 2019 telah terbentuk 

49 KST, yang dari 49 KST tersebut 19-nya dibina oleh Kemenristek (saat ini BRIN), dan 

terdapat pula yang dinamakan dengan Pusat Unggulan Iptek (PUI) yang berjumlah 137 

yang dikelola oleh berbagai lembaga penelitian dan pengembangan. 

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh KST antara lain: 

a) Dalam hal capaian kinerja inovasi, membutuhkan pengembangan 

teknologi/inovasi yang sesuai dengan kebutuhan market (market driven), 

sehingga yang perlu diperhatikan adalah tidak hanya mengejar capaian jumlah 

paten yang dihasilka, melainkan berapa banyak hasil inovasi yang di 

manfaatkan oleh masyarakat.  

b) Perlu adanya redesign thinking di level institusi untuk menetapkan fokus riset 

yang bernilai ekonomi tinggi (innovation capacity) dan mengarahkan riset-riset 

terapan yang sesuai kebutuhan pasar (diffusion capacity).  

c) Perlu adanya insentif terkait dengan kelengkapan sarana prasarana dan 

fasilitas product development, scalling up production yang comply dengan 

regulasi (BPPOM, Standardisasi dan Sertifikasi). Serta perlu adanya kolaborasi 

antara KST dengan badan-badan riset/kementerian untuk sharing 

equipment/peralatan penunjang riset dalam upaya meningkatkan dan 

mengkaji keilmuan. 

d) Dalam hal Kemandirian finansial: Perlu ada Regulasi payung hukum Tata Kelola 

KST baik dalam hal manajemen, operasional dan keuangan,  agar pengelolaan 

dapat dilakukan secara lebih profesional, akuntabel efektif, dan produktif, 

sehingga mampu menghadirkan Layanan KST Prima dengan kemandirian 

finansial dan SDM yang kompeten dan handal (quality – cost – delivery). 

e) Perlu adanya pengaturan yang mendukung dalam hal Perlindungan Paten/Non 

paten, termasuk juga mempermudah Izin Edar Produk (BPOM, SNI dan Halal) 

terhadap produk-produk inovasi hasil dari KST.  
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BAB III 

PENUTUP 

 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan yang di angkat dan hasil analisis dan evaluasi hukum 

terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1.  Saat ini Indonesia masih mengandalkan sumber daya alam sebagai basis penopang 

perekonomian masyarakat, belum mengoptimalkan pembangunan ekonomi berbasis 

inovasi, oleh sebab itu pembangunan Iptek yang menghasilkan berbagai inovasi dan 

invensi diharapkan dapat membangun ekonomi yang produktif berbasis Iptek. 

Kebutuhan akan pembangunan Iptek perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana 

termasuk regulasi yang mampu menopang pengaturan terkait dengan penguasaan, 

pemanfaatan, dan pemajuan Iptek yang akan memperkuat posisi daya saing Indonesia 

dalam pergaulan internasional.  

Beberapa peraturan telah dibentuk dan dilakukan perubahan untuk 

penyempurnaan seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem 

Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang kemudian terdapat 1 Pasal yang di ubah melalui 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kesemua peraturan 

tersebut dalam rangka menyempurnakan pembangunan Iptek di Indonesia. 

2. Diaturnya pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Riset dan 

Inovasi Daerah (BRIDA) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melakukan 

konsolidasi lembaga Litbangjirap dalam rangka pembangunan Iptek di Indonesia. BRIN 

sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan peraturan yang menjadi dasar 

pembentukannya, setidaknya terdapat 4 (empat) Peraturan Presiden yang telah 

dibentuk terkait dengan keberadaan BRIN. 

Struktur kelembagaan BRIN menjadi lembaga yang besar dan kompleks, 

mengingat adanya proses integrasi lembaga kelitbangan yang ada secara nasional, 

karena setidaknya terdapat 5 lembaga yang dialihkan ke dalam BRIN yaitu Kemenristek 
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(yang secara nomenklatur saat ini dilekatkan pada Kemendikbud), LIPI, BPPT, BATAN 

dan LAPAN, dan ditambah lagi dengan unit kerja Kementerian/Lembaga yang 

menjalankan fungsi kelitbangan. Sedangkan terhadap pembentukan BRIDA merupakan 

suatu keharusan bagi Pemerintah Daerah, bukan merupakan pilihan untuk membentuk 

atau tidak membentuk, yang menjadi pilihan adalah skema pembentukannya, dapat 

berbentuk Organisasi Perangkat Daerah mandiri, atau dapat di integrasikan dengan 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Badan Penelitian dan Pengembangan 

Daerah. 

3. Di samping hal utama terkait dengan Dampak terbitnya UU Cipta Kerja terhadap 

pelaksanaan UU Sisnas Iptek, di bawah ini terdapat beberapa isu krusial yang terkait 

dengan UU Sisnas Iptek, antara lain: 

a) Terkait dengan ketercapaian pemenuhan pembentukan peraturan pelaksana dari 

UU Sisnas Iptek, yang berdasarkan Pasal 99 harus terbentuk dalam jangka waktu 

paling lambat 2 (dua) tahun, namun hingga akhir tahun 2021 baru terbentuk satu 

Perpres terkait dengan pembentukan BRIN; 

b) Terkait dengan penyusunan “Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi”, saat ini sedang dalam tahap penyusunan oleh BRIN dengan melibatkan 

berbagai pemangku kepentingan termasuk juga Kementerian PPN/Bappenas 

sebagai kementerian yang bertanggungjawab dalam penyusunan perencanaan 

pembangunan nasional; 

c) Munculnya dinamika dalam Penyatuan fungsi kelitbangan Kementerian/Lembaga 

ke dalam lembaga BRIN, yang jika kita cermati pengaturannya maka menunjukan 

adanya suatu kewajiban tanpa pengecualian terhadap unit kerja yang ada pada 

seluruh Kementerian/Lembaga yang melaksanakan fungsi Litbangjirap untuk 

beralih ke BRIN, namun terdapat beberapa Kementerian yang mencoba merubah 

nomenklatur dan tidak mengalihkan SDM dan aset yang menunjang fungsi 

Litbangjirap yang hal ini tentu tidak sesuai dengan makna “integrasi” ke dalam 

lembaga BRIN; 

d) Pentingnya inovasi dan invensi nasional untuk mendapatkan perlindungan berupa 

paten, dan juga perlu untuk mengelola dengan baik hak paten tersebut, sehingga 

akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan kepada inventor, pemilik KI dan 

juga masyarakat umum; 
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e) Perlunya dibangun mekanisme penandaan anggaran (budget tagging) terhadap 

pengalokasian kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan 

dengan melibatkan BRIN, Kementerian Keuangan dan Bappenas, sehingga akan 

menghasilkan alokasi penganggaran yang optimal dalam pembangunan Iptek; 

f) Perlu dibangun one gate system untuk perijinan penelitian oleh asing, karena saat 

ini hambatan yang dihadapi dalam menjalin kemitraan riset internasional ada pada 

perizinan multi sektoral yang harus ditempuh, dan masih sering terdapat anggapan 

bahwa Peneliti Asing adalah orang yang harus diwaspadai dibanding 

menganggapnya sebagai Investor Iptek yang membawa dana riset yang 

menanamkan modal melalui skema transfer teknologi Indonesia; 

g) Perlu didorongnya pembangunan Kawasan Sains dan Teknologi, mengingat pada 

Tahun 2019 baru terbentuk 49 KST, yang dari 49 KST tersebut 19-nya dibina oleh 

Kemenristek (saat ini BRIN), dan terdapat pula yang dinamakan dengan Pusat 

Unggulan Iptek (PUI) yang berjumlah 137 yang dikelola oleh berbagai lembaga 

penelitian dan pengembangan. 

 

B. Rekomendasi 

1. Diperlukan adanya percepatan pembentukan peraturan pelaksana yang di 

amanahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem 

Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi karena sebagian besar peraturan 

pelaksana belum terbentuk dan masih mendasarkan pada peraturan terdahulu 

yang notabene sudah dicabut. 

2. Diperlukan adanya pengaturan atau mekanisme dalam melakukan 

pengintegrasian Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ke 

dalam RPJPN, RPJMN atau Rencana tahunan, sehingga tercipta sistem 

pembangunan nasional yang komprehensif dan terintegrasi. 

3. Diperlukan adanya percepatan pembentukan peraturan pelaksana Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, terkait penggunaan hak paten 

sebagai jaminan dalam sistem penyaluran kredit sebagaimana diamanatkan 

dalam Pasal 108 ayat (2) UU Paten sehingga paten memiliki nilai sebagai asset 

yang bernilai dan dapat digunakan sebagai jaminan fidusia. 



64 
 

4. Diperlukan adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 

tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi 

Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan 

Usaha Asing, dan Orang Asing dengan menambahkan pengaturan terkait proses 

perijinan melalui teknologi informasi dan juga pengaturan terkait dengan 

mekanisme satu pintu one gate system dalam pelaksanaan proses perijinan 

penelitian asing. 

5. Perlu membangun sistem penganggaran iptek yang kuat melalui peninjauan 

kembali sistem pengelolaan anggaran riset yang sesuai dengan karakteristik 

kegiatan penelitian dan pengembangan dan melibatkan secara aktif industri atau 

badan usaha. 

6. Perlu adanya penyelarasan materi muatan terhadap: a) Peraturan Pemerintah 

Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil 

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga 

Penelitian dan Pengembangan; b) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Pengembangan dan 

Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya; 

c) Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan 

Teknologi; d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam 

Negeri Dan Pemerintahan Daerah, untuk disesuaikan dengan dinamika dan 

kebutuhan hukum sebagaimana diatur dalam UU Sisnas Iptek. 

7. Diperlukan adanya pencabutan Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan 

Teknologi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengkajian dan 

Penetapan Teknologi dan Penerapan Teknologi untuk Menghasilkan Inovasi, 

karena tidak sesuai dengan ketentuan kewenangan pembentukan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dan terhadap materi 

muatan peraturan tersebut dapat diatur kembali sesuai dengan kewenangan 

pembentukan peraturan perundang-undangan. 
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LAMPIRAN MATRIK 6 DIMENSI 

 
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Jumlah Pasal : 100 pasal 
Rekomendasi : Berdasarkan pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan tidak ada pasal yang direkomendasikan untuk 

diubah 
 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1.  Judul - - - - Tetap 

2.  Konsideran 
Menimbang 

- - - - Tetap 

3.  Konsideran Mengingat - - - - Tetap 

4.  Pasal 2 
Sistem Nasional  Ilmu  
Pengetahuan dan  
Teknologi 
berasaskan: 
a.  keimanan dan 
ketakwaan  kepada 
Tuhan Yang Maha Esa; 
b  kemanusiaan; 
c.  keadilan: 
rl.  kemaslahatan; 
e.  keamanan dan 
keselamatan; 
f.  kebenaran  ilmiah; 
g.  transparansi; 
h.  aksesibilitas; clan 

Kejelasan 
rumusan 

Kesesuaian 
dengan  
sistematika dan 
teknik  
penyusunan 
peraturan  
perundang- 
undangan 

- Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 
2011, lampiran II Teknik 
Penyusunan Peraturan Perundang-
Undangan, Bab I Kerangka 
Peraturan Perundang-Undangan, 
angka 98 huruf c: terkait dengan 
hal-hal yang bersifat umum yang 
berlaku bagi pasal atau beberapa 
pasal berikutnya  antara lain 
ketentuan yang mencerminkan asas, 
maksud, dan tujuan tanpa 
dirumuskan  
tersendiri dalam pasal atau bab.  
 
Sehingga dalam penyusunan Pasal 2 
tidak diperlukan karena asas 
tersebut akan tercermin dalam 
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No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

i.  penghormatan 
terhadap pengetahuan  
tradisional dan kearifan 
lokal. 

norma yang ada di dalam batang 
tubuh. 

5.  Pasal 3 
Sistem Nasional  Ilmu  
Pengetahuan dan  
Teknologi 
bertujuan: 
a.  memajukan dan 
meningkatkan kualitas 
Pendidikan, Penelitian,  
Pcngembangan, 
Pengkajian dan 
Penerapan Ilmu 
Pengetahuan  dan 
Teknologi yang 
menghasilkan  Invensi 
dan Inovasi; 
b. meningkatkan 
intensitas dan kualitas 
interaksi, kemitraan, 
sinergi antarunsur  
Pemangku Kepentingan  
Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi; 

Kejelasan 
rumusan 

Kesesuaian 
dengan  
sistematika dan 
teknik  
penyusunan 
peraturan  
perundang- 
undangan 

 Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 
2011, lampiran II Teknik 
Penyusunan Peraturan Perundang-
Undangan, Bab I Kerangka 
Peraturan Perundang-Undangan, 
angka 98 huruf c: terkait dengan 
hal-hal yang bersifat umum yang 
berlaku bagi pasal atau beberapa 
pasal berikutnya  antara lain 
ketentuan yang mencerminkan asas, 
maksud, dan tujuan tanpa 
dirumuskan  
tersendiri dalam pasal atau bab.  
 
Sehingga dalam penyusunan Pasal 3 
tidak diperlukan karena asas 
tersebut akan tercermin dalam 
norma yang ada di dalam batang 
tubuh. 
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No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

c.  meningkatkan  
pemanfaatan Ilmu 
Pengetahuan dan 
Teknologi untuk  
pembangunan  
nasional 
berkelanjutan,  kualitas 
hidup, dan 
kesejahteraan 
masyarakat;  dan 
d.  meningkatkan 
kemandirian, daya 
saing bangsa, dan 
daya tarik  bangsa 
dalam rangka 
memajukan 
peradahlan bangsa 
melalui pergaulan  
internasional. 

6.  Pasal 6 ayat (2) Ilmu  
Pengetahuan dan  
Teknologi 
dikembangkan 
melalui Sistem Nasional  
Ilmu  Pengetahuan dan 
Teknologi  sebagai  
landasan  dan satu 
kesatuan dari 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 

Aspek Koordinasi 
kelembagaan/tata 
organisasi 

Efektivitas 
Koordinasi antar 
instansi terkait  
 

Dengan terbitnya Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2019 juga 
mendudukan Iptek sebagai landasan 
dalam perencanaan pembangunan 
nasional dengan tetap berpedoman 
pada haluan ideologi Pancasila, 
sebagaimana disebutkan dalam 
Pasal 5 huruf a dari Undang-Undang 
tersebut. Masuknya Iptek sebagai 

Tetap  
 
Mendorong adanya 
koordinasi dengan 
stakeholder terkait dalam 
penyusunan rencana 
pembangunan nasional 
yang berdasarkan 
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sistem perencanaan 
pembangunan 
nasional. 

landasan perencanaan 
pembangunan nasional tentu harus 
dilaksanakan oleh stakeholder 
terkait dalam melakukan proses 
perencanaan pembangunan 
nasional yang selama ini 
pengaturannya mendasarkan pada 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional. 

rencana pembangunan 
Iptek 

7.  Pasal 7 
Ketentuan lebih lanjut 
mengenai peran Ilmu 
Pengetahuan dan 
Teknologi sebagai 
landasan dalam 
perencanaan 
pembangunan nasional 
di segala bidang 
kehidupan yang 
berpedoman pada 
haluan ideologi 
Pancasila sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
5 huruf a dan 
kedudukan Ilmu 
Pengetahuan dan 
Teknologi sebagaimana 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek 
Kekosongan 
pengaturan 

Belum ada 
pengaturan; 

Kedudukan Iptek dalam sebuah 
sistem perencanaan di amanahkan 
untuk dibentuk melalui Peraturan 
Pemerintah, namun hingga saat ini 
peraturan yang di maksud belum 
juga terbentuk 

Tetap  
 
Mendorong percepatan 
pembentukan peraturan 
pelaksana dari delegasi 
dimaksud 
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dimaksud dalam Pasal 
6 diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

8.  Pasal 8 
(1) Untuk mewujudkan  
tujuan Sistem Nasional 
Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 
3, disusun rencana 
induk pemajuan  Ilmu 
Pengetahuan  dan 
Teknologi. 
(2) Rencana  induk 
pemajuan  Ilmu 
Pengetahuan  dan 
Teknologi  
sebagaimana dimaksud 
pada ayat  (1) 
menjadi  acuan  
rencana pembangunan  
jangka 
panjang nasional dan 
meniadi dasar  dalam 
penyusunan  rencana 
pembangunan jangka 
menengah 
nasional. 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 

Aspek Koordinasi 
kelembagaan/tata 
organisasi 

Efektivitas 
Koordinasi antar 
instansi terkait  
 

Perencanaan pembangunan 
nasional yang terdapat pada 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2019 juga terbagi dalam tahapan-
tahapan perencanaan 
pembangunan yang diatur oleh 
sebagaimana diatur dalam Pasal 6 
ayat (2) yang menyebutkan bahwa 
“Ilmu Pengetahuan dan  Teknologi 
dikembangkan melalui Sistem 
Nasional Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi  sebagai  landasan dan 
satu kesatuan dari sistem 
perencanaan pembangunan 
nasional, dan pada Pasal 6 ayat (3) 
juga menyebutkan bahwa “Sistem  
perencanaan  pembangunan 
nasional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) meliputi rencana 
pembangunan jangka  panjang, 
jangka menengah, dan tahunan”. 
Dari pengaturan tersebut 
menunjukan bahwa perlu sinergi 
perencanaan pembangunan 

Tetap  
 
Mendorong adanya 
koordinasi dengan 
stakeholder terkait dalam 
penyusunan rencana 
pembangunan nasional 
yang berdasarkan 
rencana pembangunan 
Iptek 
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(3) R.encana  induk 
pemajuan  Ilmu 
Pengetahuan  dan 
Teknologi wajib  
dijadikan  pedoman  
dalam 
Penyelenggaraan  Ilmu 
Pengetahuan  dan 
Teknologi. 

nasional dengan perencanaan 
pembangunan Iptek yang ada. 
Maka diperlukan adanya 
pengintegrasian antara rencana 
pembangunan nasional dengan 
rencana pembangunan Iptek 
sehingga sesuai dengan amanat 
Undang-Undang, sehingga 
mendorong untuk terciptanya 
mekanisme koordinasi antar 
stakeholder terkait dalam 
penyusunan rencana pembangunan 

9.  Pasal 12 
Ketentuan lebih lanjut 
mengenai rencana 
induk pemajuan Ilmu 
Pengetahuan dan 
Teknologi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
8, Pasal 9, Pasal 10, dan 
Pasal 11 diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek 
Kekosongan 
pengaturan 

Belum ada 
pengaturan; 

Rencana induk pemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi di 
amanahkan untuk dibentuk melalui 
Peraturan Pemerintah, namun 
hingga saat ini peraturan yang di 
maksud belum juga terbentuk, yang 
sampai saat ini ada berupa 
Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Rencana Induk Riset 
Nasional Tahun 2017-2045 

Tetap  
 
Mendorong percepatan 
pembentukan peraturan 
pelaksana dari delegasi 
dimaksud 

10.  Pasal 25 ayat (3) 
(3) Ketentuan lebih 
lanjut mengenai 
pelaksanaan Kliring 
Teknologi dan Audit 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek 
Kekosongan 
pengaturan 

Belum ada 
pengaturan; 

Terkait dengan kliring teknologi  
Terdapat Peraturan Badan 
Pengkajian dan Penerapan 
Teknologi Nomor 12 Tahun 2020 
tentang Penyelenggaraan 

Tetap  
 
Mendorong percepatan 
pembentukan peraturan 
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Teknologi diatur 
dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Pengkajian dan Penetapan 
Teknologi  dan Penerapan Teknologi 
untuk Menghasilkan Inovasi, di 
dalam peraturan tersebut terdapat 
pengaturan mengenai kliring 
teknologi, namun dari sis hierarki 
peraturan seharusnya mengenai 
kliring teknologi harus terlebih 
diatur terlebih dahulum melalui 
Peraturan Pemerintah, namun 
hingga saat ini peraturan yang di 
maksud belum juga terbentuk 

pelaksana dari delegasi 
dimaksud 

11.  Pasal 26 ayat (3) 
(3) Ketentuan lebih 
lanjut mengenai 
pengukuran tingkat 
kesiapterapan 
Teknologi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek 
Kekosongan 
pengaturan 

Belum ada 
pengaturan; 

Pengaturan mengenai pengukuran 
tingkat kesiapterapan Teknologi 
hingga saat ini baru diatur dengan 
Peraturan Menteri Riset, Teknologi 
dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 
Tahun 2016 tentang Pengukuran 
dan Penetapan Tingkat Kesiapteraan 
Teknologi yang masih mendasarkan 
pada Undang-Undang yang lama 
dan hingga saat ini pengaturan yang 
di amanahkan untuk dibentuk 
melalui Peraturan Pemerintah, 
belum juga terbentuk 

Tetap  
 
Mendorong percepatan 
pembentukan peraturan 
pelaksana dari delegasi 
dimaksud 

12.  Pasal 29 ayat (5) 
(3) Ketentuan lebih 
lanjut mengenai Alih 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 

Aspek 
Kekosongan 
pengaturan 

Belum ada 
pengaturan; 

Terkait dengan alih teknologi hingga 
saat ini masih mendasarkan pada 
Peraturan Pemerintah Nomor 20 

Tetap  
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Teknologi diatur 
dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Perundang-
Undangan 

Tahun 2005 tentang Alih Teknologi 
Kekayaan Intelektual Serta Hasil 
Kegiatan Penelitian dan 
Pengembangan Oleh Perguruan 
Tinggi dan Lembaga Penelitian dan 
Pengembangan yang merupakan 
peraturan pelaksana UU Nomor 18 
Tahun 2002, dan terhadap amanah 
pembentukan Peraturan 
Pemerintah dari delegasi UU Sisnas 
Iptek hingga saat ini belum juga 
terbentuk 

Mendorong percepatan 
pembentukan peraturan 
pelaksana dari delegasi 
dimaksud 

13.  Pasal 34 ayat (4) 
(4) Ketentuan 
mengenai Invensi dan 
Inovasi diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek 
Kekosongan 
pengaturan 

Belum ada 
pengaturan; 

Terkait dengan invensi dan inovasi 
hingga saat ini masih mendasarkan 
pada Peraturan Pemerintah Nomor 
20 Tahun 2005 tentang Alih 
Teknologi Kekayaan Intelektual 
Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan 
Pengembangan Oleh Perguruan 
Tinggi dan Lembaga Penelitian dan 
Pengembangan yang merupakan 
peraturan pelaksana UU Nomor 18 
Tahun 2002, dan terhadap amanah 
pembentukan Peraturan 
Pemerintah dari delegasi UU Sisnas 
Iptek hingga saat ini belum juga 
terbentuk 

Tetap  
 
Mendorong percepatan 
pembentukan peraturan 
pelaksana dari delegasi 
dimaksud 
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14.  Pasal 39 ayat (6) 
(6) Ketentuan lebih 
lanjut mengenai kode 
etik Penelitian, 
Pengembangan, 
Pengkajian, dan 
Penerapan dan komisi 
etik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
sampai dengan ayat (5) 
diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek 
Kekosongan 
pengaturan 

Belum ada 
pengaturan; 

Terkait dengan kode etik Penelitian, 
Pengembangan, Pengkajian, dan 
Penerapan dan komisi etik di 
amanahkan untuk dibentuk melalui 
Peraturan Pemerintah, namun 
hingga saat ini peraturan yang di 
maksud belum juga terbentuk. 

Tetap  
 
Mendorong percepatan 
pembentukan peraturan 
pelaksana dari delegasi 
dimaksud 

15.  Pasal 40 ayat (9) 
(9) Ketentuan lebih 
lanjut mengenai wajib 
serah dan wajib simpan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek 
Kekosongan 
pengaturan 

Belum ada 
pengaturan; 

Terkait dengan wajib serah dan 
wajib simpan di amanahkan untuk 
dibentuk melalui Peraturan 
Pemerintah, namun hingga saat ini 
peraturan yang di maksud belum 
juga terbentuk. 

Tetap  
 
Mendorong percepatan 
pembentukan peraturan 
pelaksana dari delegasi 
dimaksud 

16.  Pasal 41 ayat (2) 
(2) Ketentuan 
mengenai hasil 
Penelitian, 
Pengembangan, 
Pengkajian, dan 
Penerapan yang wajib 
digunakan sebagai 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek 
Kekosongan 
pengaturan 

Belum ada 
pengaturan; 

Terkait dengan hasil Penelitian, 
Pengembangan, Pengkajian, dan 
Penerapan yang wajib digunakan 
sebagai landasan ilmiah dalam 
perumusan dan penetapan 
kebijakan pembangunan nasional di 
amanahkan untuk dibentuk melalui 
Peraturan Pemerintah, namun 

Tetap  
 
Mendorong percepatan 
pembentukan peraturan 
pelaksana dari delegasi 
dimaksud 
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landasan ilmiah dalam 
perumusan dan 
penetapan kebijakan 
pembangunan nasional 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan 
Pemerintah. 

hingga saat ini peraturan yang di 
maksud belum juga terbentuk. 

17.  Pasal 48 ayat (1) 
Ketentuan mengenai 
badan riset dan inovasi 
nasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) diatur 
dengan Peraturan 
Presiden. 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek 
Kekosongan 
pengaturan 

Belum ada 
pengaturan; 

Ketentuan ini diubah dengan 
menambahkan pembentukan BRIDA 
sebagaimana diatur dalam UU 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja  
 
Terkait dengan ketentuan ini juga 
telah terbit Peraturan Presiden 
dimaksud yaitu Peraturan Presiden 
Nomor 78 Tahun 2021 tentang 
Badan Riset dan Inovasi Nasional  

 

18.  Pasal 53 ayat (3) 
Ketentuan lebih lanjut 
mengenai batas usia 
pensiun peneliti dan 
perekayasa 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan 
syarat pengaryaan 
dalam Penelitian, 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek 
Kekosongan 
pengaturan 

Belum ada 
pengaturan; 

Terkait dengan mengenai batas usia 
pensiun peneliti dan perekayasa di 
amanahkan untuk dibentuk melalui 
Peraturan Pemerintah, namun 
hingga saat ini peraturan yang di 
maksud belum juga terbentuk. 

Tetap  
 
Mendorong percepatan 
pembentukan peraturan 
pelaksana dari delegasi 
dimaksud 
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Pengembangan, 
Pengkajian, dan 
Penerapan, serta 
Invensi dan Inovasi 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur 
dengan Peraturan 
Pemerintah. 

19.  Pasal 56 ayat (4) 
Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kualifikasi 
profesi bagi peneliti, 
perekayasa, dan 
sumber daya manusia 
Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi lainnya 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek 
Kekosongan 
pengaturan 

Belum ada 
pengaturan; 

Terkait dengan kualifikasi profesi 
bagi peneliti, perekayasa, dan 
sumber daya manusia Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi di 
amanahkan untuk dibentuk melalui 
Peraturan Pemerintah, namun 
hingga saat ini peraturan yang di 
maksud belum juga terbentuk. 

Tetap  
 
Mendorong percepatan 
pembentukan peraturan 
pelaksana dari delegasi 
dimaksud 

20.  Pasal 57 ayat (3) 
Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pelindungan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat 
(2) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek 
Kekosongan 
pengaturan 

Belum ada 
pengaturan; 

Terkait dengan perlindungan berupa 
jaminan sosial dan bantuan hukum 
bagi sumber daya manusia Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi di 
amanahkan untuk dibentuk melalui 
Peraturan Pemerintah, namun 
hingga saat ini peraturan yang di 
maksud belum juga terbentuk. 

Tetap  
 
Mendorong percepatan 
pembentukan peraturan 
pelaksana dari delegasi 
dimaksud 
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21.  Pasal 62 ayat (6) 
Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pengelolaan 
dana abadi Penelitian, 
Pengembangan, 
Pengkajian, dan 
Penerapan untuk 
menghasilkan Invensi 
dan Inovasi 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan 
Presiden. 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek 
Kekosongan 
pengaturan 

Belum ada 
pengaturan; 

Terkait dengan pengelolaan dana 
abadi Penelitian, Pengembangan, 
Pengkajian, dan Penerapan untuk 
menghasilkan Invensi dan Inovasi di 
amanahkan untuk dibentuk melalui 
Peraturan Pemerintah, namun 
hingga saat ini peraturan yang di 
maksud belum juga terbentuk. 
Sebagai catatan yang ada saat ini 
adalah Peraturan Pemerintah 
Nomor 35 Tahun 2007 tentang 
Pengalokasian Sebagian Pendapatan 
Badan Usaha Untuk Peningkatan 
Kemampuan Perekayasaan Inovasi 
dan Difusi Teknologi 
 

Tetap  
 
Mendorong percepatan 
pembentukan peraturan 
pelaksana dari delegasi 
dimaksud 

22.  Pasal 70 
Ketentuan lebih lanjut 
mengenai Sumber Daya 
Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 
49 diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek 
Kekosongan 
pengaturan 

Belum ada 
pengaturan; 

Terkait dengan Sumber Daya Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi di 
amanahkan untuk dibentuk melalui 
Peraturan Pemerintah, namun 
hingga saat ini peraturan yang di 
maksud belum juga terbentuk. 

Tetap  
 
Mendorong percepatan 
pembentukan peraturan 
pelaksana dari delegasi 
dimaksud 

23.  Pasal 73 ayat (3) 
Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pengelolaan 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 

Aspek 
Kekosongan 
pengaturan 

Belum ada 
pengaturan; 

Terkait dengan pengelolaan Invensi 
dan Inovasi sebagai hasil Penelitian, 
Pengembangan, Pengkajian, dan 

Tetap  
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Invensi dan Inovasi 
sebagai hasil Penelitian, 
Pengembangan, 
Pengkajian, dan 
Penerapan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur 
dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Perundang-
Undangan 

Penerapan di amanahkan untuk 
dibentuk melalui Peraturan 
Pemerintah, namun hingga saat ini 
peraturan yang di maksud belum 
juga terbentuk. Sebagai catatan 
peraturan terkait yang ada saat ini 
adalah Peraturan Pemerintah 
Nomor  20 Tahun 2005 tentang Alih 
Teknologi Kekayaan Intelektual 
Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan 
Pengembangan Oleh Perguruan 
Tinggi dan Lembaga Penelitian dan 
Pengembangan yang merupakan 
peraturan pelaksana UU Nomor 18 
Tahun 2002 

Mendorong percepatan 
pembentukan peraturan 
pelaksana dari delegasi 
dimaksud 

24.  Pasal 75 ayat (4) 
Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pemberian 
izin Penelitian, 
Pengembangan, 
Pengkajian, dan 
Penerapan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sampai 
dengan ayat (3) diatur 
dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek 
Kekosongan 
pengaturan 

Belum ada 
pengaturan; 

Terkait dengan pemberian izin 
Penelitian, Pengembangan, 
Pengkajian, dan Penerapan di 
amanahkan untuk dibentuk melalui 
Peraturan Pemerintah, namun 
hingga saat ini peraturan yang di 
maksud belum juga terbentuk. 
Sebagai catatan peraturan yang saat 
ini ada adalah Peraturan Pemerintah 
Nomor 41 Tahun 2006 tentang 
Perizinan Melakukan Kegiatan 
Penelitian dan Pengembangan Bagi 
Perguruan Tinggi Asing, Lembaga 

Tetap  
 
Mendorong percepatan 
pembentukan peraturan 
pelaksana dari delegasi 
dimaksud 
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Penelitian dan Pengembangan 
Asing, Badan Usaha Asing, dan 
Orang Asing yang merupakan 
peraturan pelaksana dari UU Nomor 
18 Tahun 2002 

25.  Pasal 77 ayat (3) 
(3) Ketentuan lebih 
lanjut mengenai 
pengalihan material 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan 
Pemerintah 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek 
Kekosongan 
pengaturan 

Belum ada 
pengaturan; 

Terkait dengan pengalihan material 
keanekaragaman  hayati, spesimen 
lokal  Indonesia,kekayaan sosial, 
budaya, dan kearifan lokal 
Indonesia,  baik dalam bentuk  fisik 
maupun digital di amanahkan untuk 
dibentuk melalui Peraturan 
Pemerintah, namun hingga saat ini 
peraturan yang di maksud belum 
juga terbentuk. 

Tetap  
 
Mendorong percepatan 
pembentukan peraturan 
pelaksana dari delegasi 
dimaksud 

26.  Pasal 78 ayat (5) 
Ketentuan lebih lanjut 
mengenai sistem 
informasi Ilmu 
Pengetahuan dan 
Teknologi nasional 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dan ayat 
(4) diatur dengan 
Peraturan Presiden. 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek 
Kekosongan 
pengaturan 

Belum ada 
pengaturan; 

Terkait dengan sistem informasi 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
nasional di amanahkan untuk 
dibentuk melalui Peraturan 
Presiden, namun hingga saat ini 
peraturan yang di maksud belum 
juga terbentuk. 

Tetap  
 
Mendorong percepatan 
pembentukan peraturan 
pelaksana dari delegasi 
dimaksud 

27.  Pasal 82 ayat (4) 
Ketentuan lebih lanjut 
mengenai registrasi 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 

Aspek 
Kekosongan 
pengaturan 

Belum ada 
pengaturan; 

Terkait dengan registrasi lembaga 
penelitian dan pengembangan serta 
lembaga pengkajian dan penerapan 

Tetap  
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lembaga penelitian dan 
pengembangan serta 
lembaga pengkajian 
dan penerapan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur 
denvgan Peraturan 
Pemerintah. 

Perundang-
Undangan 

di amanahkan untuk dibentuk 
melalui Peraturan Pemerintah, 
namun hingga saat ini peraturan 
yang di maksud belum juga 
terbentuk. 

Mendorong percepatan 
pembentukan peraturan 
pelaksana dari delegasi 
dimaksud 

28.  Pasal 83 ayat (5) 
Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pembinaan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sampai 
dengan ayat (4) diatur 
dengan Peraturan 
Pemerintah 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek 
Kekosongan 
pengaturan 

Belum ada 
pengaturan; 

Terkait dengan pembinaan 
Kelembagaan Ilmu  Pengetahuan  
dan Teknologi di amanahkan untuk 
dibentuk melalui Peraturan 
Pemerintah, namun hingga saat ini 
peraturan yang di maksud belum 
juga terbentuk. 

Tetap  
 
Mendorong percepatan 
pembentukan peraturan 
pelaksana dari delegasi 
dimaksud 

29.  Pasal 85 ayat (5) 
Ketentuan lebih lanjut 
mengenai perizinan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diatur 
dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek 
Kekosongan 
pengaturan 

Belum ada 
pengaturan; 

Terkait dengan perizinan perizinan 
bagi  pelaksanaan  kegiatan 
Penelitian, Pengembangan, 
Pengkajian,  dan Penerapan serta 
Invensi dan  Inovasi yang  berisiko  
tinggi  dan berbahaya di amanahkan 
untuk dibentuk melalui Peraturan 
Pemerintah, namun hingga saat ini 
peraturan yang di maksud belum 
juga terbentuk. Sebagai catatan 
peraturan terkait yang ada saat ini 
adalah Peraturan Pemerintah 

Tetap  
 
Mendorong percepatan 
pembentukan peraturan 
pelaksana dari delegasi 
dimaksud 
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Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Perizinan Pelaksanaan Kegiatan 
Penelitian Pengembangan dan 
Penerapan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi Yang Berisiko Tinggi dan 
Berbahaya  
Yang merupakan peraturan 
pelaksana UU Nomor 18 Tahun 
2002 

30.  Pasal 86 ayat (4) 
Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pengawasan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), 
dan ayat (3) diatur 
dengan Peraturan 
Pemerintah 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek 
Kekosongan 
pengaturan 

Belum ada 
pengaturan; 

Terkait dengan pengawasan 
perencanaan  dan pelaksanaan  
Penyelenggaraan  Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi sesuai 
dengan  rencana induk pemajuan  
Ilmu Pengetahuan  dan Teknologi di 
amanahkan untuk dibentuk melalui 
Peraturan Pemerintah, namun 
hingga saat ini peraturan yang di 
maksud belum juga terbentuk. 

Tetap  
 
Mendorong percepatan 
pembentukan peraturan 
pelaksana dari delegasi 
dimaksud 

31.  Pasal 90 
Ketentuan lebih lanjut 
mengenai peran dan 
tanggung jawab 
masyarakat 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 87, Pasal 
88, dan Pasal 89 diatur 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek 
Kekosongan 
pengaturan 

Belum ada 
pengaturan; 

Terkait dengan peran dan tanggung 
jawab masyarakat untuk 
memberikan  dukungan 
dan ikut membentuk  iklim yang 
dapat mendorong perkembangan 
Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi di amanahkan untuk 
dibentuk melalui Peraturan 
Pemerintah, namun hingga saat ini 

Tetap  
 
Mendorong percepatan 
pembentukan peraturan 
pelaksana dari delegasi 
dimaksud 
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dengan Peraturan 
Pemerintah. 

peraturan yang di maksud belum 
juga terbentuk. 

32.  Pasal 91 ayat (3) 
Ketentuan lebih lanjut 
mengenai tata cara 
pengenaan sanksi 
administratif 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur 
dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Aspek 
Kekosongan 
pengaturan 

Belum ada 
pengaturan; 

Terkait dengan mengenai tata cara 
pengenaan sanksi administratif di 
amanahkan untuk dibentuk melalui 
Peraturan Pemerintah, namun 
hingga saat ini peraturan yang di 
maksud belum juga terbentuk. 

Tetap  
 
Mendorong percepatan 
pembentukan peraturan 
pelaksana dari delegasi 
dimaksud 

 

 

 

 

 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 

Jumlah Pasal : 100 pasal 
Rekomendasi : Berdasarkan pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan tidak ada pasal yang direkomendasikan untuk 

diubah 
 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

33.  Judul - - - - Tetap 

34.  Konsideran Menimbang - - - - Tetap 
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35.  Konsideran Mengingat - - - - Tetap 

36.  Pasal 1- 88 - - - - Tetap 

37.  Pasal 89 ayat (5), (6), 
dan  (7) 
(5) Pemerintah 

mengalokasikan 
dana bantuan 
operasional PTN 
dari anggaran 
fungsi Pendidikan. 

(6) Pemerintah 
mengalokasikan 
paling sedikit 30% 
(tiga puluh persen) 
dari dana 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(5) untuk dana 
Penelitian di PTN 
dan PTS 

(7) Dana Penelitian 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(5) dikelola oleh 
Kementerian. 

 

Efektivitas Aspek relevansi 
dengan situasi 
saat ini 

Pengaturan 
dalam peraturan 
masih relevan 
untuk 
diberlakukan 
secara efisien 

Dana Penelitian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh 
kementerian yang membidangi 
urusan pemerintahan di bidang 
pendidikan yaitu 
Kemendikbudristek.  
Dengan dibentuknya Badan Riset 
dan Inovasi Nasional (BRIN) terjadi 
pembagian tugas dan kewenangan 
penellitian: 
1) Penelitian yang dilaksanakan 

oleh Perguruan Tinggi Negeri 
(PTN) dan Perguruan Tinggi 
Swasta (PTS) berada di bawah 
kewenangan 
Kemendikbudristek; 

2) Penelitian, pengkajian, dan 
penerapan di luar institusi 
pendidikan menjadi 
kewenangan BRIN. 

Paembentukan BRIN sebagai 
lembaga pemerintah yang 
menjalankan penelitian, 
pengembangan, pengkajian, dan 
penerapan, serta invensi dan inovasi 
yang terintegrasi ini tidak membawa 
implikasi pada pengelolaan dana 
penelitian di perguruan tinggi 

Tetap 
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karena pengelolaan dana penelitian 
tetap dilakukan oleh 
Kemendikbuddristek. 

38.  Pasal 90-100 - - - - Tetap  

 
 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun  2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual  Serta Hasil Kegiatan Penelitian Dan 
Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi  Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan 

Jumlah Pasal :57 pasal 
Rekomendasi :Berdasarkan pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan tidak ada pasal yang direkomendasikan untuk diubah 
  

 

No Pasal Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1.  KETENTUAN UMUM    Ketentuan Umum merujuk pada 
UU No. 18 Tahun 2002 tentang 
Sistem Nasional Penelitian, 
Pengembangan, dan Penerapan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
yang telah dicabut dengan UU 
11/2019 tentang Sistem Nasional 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 
 

Ubah  
Dengan melakukan 
penyesuaian norma 
yang terdapat pada 
UU 11 Tahun 2019 
tentang Sistem 
Nasional Ilmu 
Pengetahuan dan 
Teknologi 
 

2.  Seluruh Ketentuan    Pengaturan Peraturan Pemerintah 
ini masih terbatas pada Alih 
Teknologi yang secara khusus 
dilaksanakan oleh Perguruan 
Tinggi. 

Ubah  
 
Dengan 
memperbaharui 
substansi pengaturan 
sebagaimana yang 
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No Pasal Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

Berdasarkan UU Sisnas Iptek, alih 
teknologi dimungkinkan 
dilaksanakan oleh Kelembagaan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 
perseorangan, dan kelompok 
masyarakat. 

terdapat dalam UU 11 
Tahun 2019 tentang 
Sistem Nasional Ilmu 
Pengetahuan dan 
Teknologi 
 

 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan 

Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing 
Jumlah pasal :   29   Pasal  
Rekomendasi : Berdasarkan pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan tidak ada pasal yang direkomendasikan untuk 

diubah 

 

No Pasal Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1.  Konsideran 
Menimbang: bahwa 
untuk melaksanakan 
ketentuan Pasal 17 
ayat (5) Undang-
Undang Nomor 18 
Tahun 2002 tentang 
Sistem Nasional 
Penelitian, 
Pengembangan, dan 
Penerapan Ilmu 
Pengetahuan dan 
Teknologi, perlu 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang - 
Undangan 

Aspek 
Relevansi 
dengan situasi 
saat ini 

Pengaturan 
dalam 
peraturan 
masih relevan 
untuk 
diberlakukan 
secara efisien. 

Sebaiknya disesuaikan dengan UU 
No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem 
Nasional Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi yang sudah mencabut 
UU No. 18 Tahun 2002 tentang 
Sistem Nasional Penelitian, 
Pengembangan, dan Penerapan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

Ubah  
 
Dengan 
memperbaharui 
substansi pengaturan 
sebagaimana yang 
terdapat dalam Pasal 
75 ayat(4) dan Pasal 
76 UU No. 11 Tahun 
2019 tentang Sistem 
Nasional Ilmu 
Pengetahuan dan 
Teknologi. 
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menetapkan 
Peraturan 
Pemerintah tentang 
Kegiatan Penelitian 
dan Pengembangan 
Perguruan Tinggi 
Asing, Lembaga 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Asing, Badan Usaha 
Asing, dan Orang 
Asing; 

2.  Dasar Hukum 
Mengingat: 2. 
Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 
2002 tentang Sistem 
Nasional Penelitian, 
Pengembangan, dan 
Penerapan Ilmu 
Pengetahuan dan 
Teknologi (Lembaran 
Negara Republik 
Indonesia Tahun 
2002 Nomor 84, 
Tambahan Lembaran 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang - 
Undangan 

Aspek 
Relevansi 
dengan situasi 
saat ini 

Pengaturan 
dalam 
peraturan 
masih relevan 
untuk 
diberlakukan 
secara efisien. 

Angka 2 perlu disesuaikan dengan 
UU No. 11 Tahun 2019 tentang 
Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi yang telah 
mencabut Undang-Undang No. 18 
Tahun 2002 tentang Sistem 
Nasional Penelitian, 
Pengembangan, dan Penerapan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi . 

Ubah  
 
Dengan 
memperbaharui 
substansi pengaturan 
sebagaimana yang 
terdapat dalam UU 11 
Tahun 2019 tentang 
Sistem Nasional Ilmu 
Pengetahuan dan 
Teknologi 
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Negara Republik 
Indonesia Nomor 
4219); 

3.  Pasal 1 menyatakan 
bahwa  
Dalam Peraturan 
Pemerintah ini yang 
dimaksud dengan : 
1. Ilmu pengetahuan 
adalah rangkaian 
pengetahuan yang 
digali, disusun, dan 
dikembangkan secara 
sistematis 
dengan 
menggunakan 
pendekatan tertentu 
yang dilandasi 
oleh metodologi 
ilmiah, baik yang 
bersifat kuantitatif, 
kualitatif, maupun 
eksploratif untuk 
menerangkan 
pembuktian gejala 
alam dan/atau gejala 
kemasyarakatan 
tertentu. 

Disharmoni 
Pengaturan 

Definisi atau 
Konsep 

Adanya 
perbedaan 
defenisi 
ataupun 
konsep di 
antara dua 
peraturan 
perundang-
undangan 
atau lebih 
terhadap 
objek yang 
sama 

Pada Pasal 1 angka 1 PP ini 
menyatakan bahwa Ilmu 
pengetahuan adalah rangkaian 
pengetahuan yang digali, disusun, 
dan dikembangkan secara 
sistematis dengan menggunakan 
pendekatan tertentu yang 
dilandasi oleh metodologi ilmiah, 
baik yang bersifat kuantitatif, 
kualitatif, maupun eksploratif 
untuk menerangkan pembuktian 
gejala alam dan/atau gejala 
kemasyarakatan tertentu. 
Sedangkan  Pasal 1 angka 2 UU 
No. 11 Tahun 2019 tentang 
Sistem Nasional IPTEK 
menyatakan bahwa Ilmu 
Pengetahuan adalah sekumpulan 
informasi yang digali, ditata, dan 
dikembangkan secara sistematis 
dengan mcnggunakan metodologi 
ilmiah untuk menerangkan 
dan/atau membuktikan gejala 
alam dan/atau gejala 
kemasyarakatan didasarkan 

Ubah  
 
Perlu sinkronisasi 
materi muatan antara 
ketentuan Pasal 1 
angka 1, angka 2, 
angka 3, angka 4 PP ini 
dengan ketentuan 
Pasal 1 angka 2, angka 
3, angka 6, angka 7 UU 
No. 11 Tahun 2019 
tentang Sistem 
Nasional IPTEK  
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2. Teknologi adalah 
cara atau metode 
serta proses atau 
produk yang 
dihasilkan dari 
penerapan dan 
pemanfaatan 
berbagai disiplin ilmu 
pengetahuan yang 
menghasilkan nilai 
bagi pemenuhan 
kebutuhan, 
kelangsungan dan 
peningkatan mutu 
kehidupan manusia. 
3. Penelitian adalah 
kegiatan yang 
dilakukan menurut 
kaidah 
dan metode ilmiah 
secara sistematis 
untuk memperoleh 
informasi, data dan 
keterangan yang 
berkaitan dengan 
pemahaman dan 
pembuktian 
kebenaran atau 

keyakinan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa. Pasal 1 angka 2 PP ini 
menyatakan bahwa Teknologi 
adalah cara atau metode serta 
proses atau produk yang 
dihasilkan dari penerapan dan 
pemanfaatan berbagai disiplin 
ilmu pengetahuan yang 
menghasilkan nilai bagi 
pemenuhan kebutuhan, 
kelangsungan dan peningkatan 
mutu kehidupan manusia. 
Sedangkan Pasal 1  angka 3 UU 
No. 11 Tahun 2019 tentang 
Sistem Nasional IPTEK 
menyatakan bahwa Teknologi 
adalah cara, metode, atau proses 
penerapan dan pemanfaatan 
berbagai disiplin llmu 
Pengetahuan yang bermanfaat 
dalam pemenuhan kebutuhan, 
kelangsungan, dan peningkatan 
kualitas kehidupan manusia. Pasal 
1 angka 3 PP ini menyatakan 
bahwa Penelitian adalah kegiatan 
yang dilakukan menurut kaidah 
dan metode ilmiah secara 
sistematis untuk memperoleh 



89 
 

No Pasal Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

ketidakbenaran suatu 
asumsi dan/atau 
hipotesis di bidang 
ilmu pengetahuan 
dan teknologi serta 
menarik kesimpulan 
ilmiah bagi keperluan 
kemajuan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi. 
4. Pengembangan 
adalah kegiatan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi yang 
bertujuan 
memanfaatkan 
kaidah dan teori 
ilmu pengetahuan 
yang telah terbukti 
kebenarannya untuk 
meningkatkan fungsi, 
manfaat, dan aplikasi 
ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi yang telah 
ada, atau 
menghasilkan 
teknologi baru. 

informasi, data dan keterangan 
yang berkaitan dengan 
pemahaman dan pembuktian 
kebenaran atau ketidakbenaran 
suatu asumsi dan/atau hipotesis di 
bidang ilmu pengetahuan dan 
teknologi serta menarik 
kesimpulan ilmiah bagi keperluan 
kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Pasal 1  angka 6 UU No. 
11 Tahun 2019 tentang Sistem 
Nasional IPTEK menyatakan 
bahwa Penelitian adalah kegiatan 
yang dilakukan menurut 
metodologi ilmiah untuk 
memperoleh data dan informasi 
yang berkaitan dengan 
pemahaman tentang fenomena 
alam dan/atau sosial, pembuktian 
kebenaran atau ketidakbenaran 
suatu asumsi dan/atau hipotesis, 
dan penarikan kesimpulan ilmiah. 
Pasal 1 angka 4 PP ini menyatakan 
bahwa Pengembangan adalah 
kegiatan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang bertujuan 
memanfaatkan kaidah dan teori 
ilmu pengetahuan yang telah 
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5. Perguruan tinggi 
asing adalah lembaga 
yang melaksanakan 
kegiatan pendidikan 
dan pengajaran, baik 
swasta maupun 
pemerintah yang 
didirikan tidak 
berdasarkan hukum 
Indonesia. 
6. Lembaga 
penelitian dan 
pengembangan asing 
adalah 
lembaga yang 
melaksanakan 
kegiatan penelitian 
dan/atau 
pengembangan, baik 
swasta maupun 
pemerintah yang 
didirikan tidak 
berdasarkan hukum 
Indonesia. 
7. Badan usaha asing 
adalah badan atau 
lembaga berbadan 

terbukti kebenarannya untuk 
meningkatkan fungsi, manfaat, 
dan aplikasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang telah ada, atau 
menghasilkan teknologi baru. 
Pasal 1  angka  7 UU No. 11 Tahun 
2019 tentang Sistem Nasional 
IPTEK menyatakan bahwa 
Pengembangan adalah kegiatan 
untuk peningkatan manfaat dan 
daya dukung Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi yang telah terbukti 
kebenaran dan keamanannya 
untuk meningkatkan fungsi dan 
manfaat Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi. Pengembangan adalah 
kegiatan untuk peningkatan 
manfaat dan daya dukung Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi yang 
telah terbukti kebenaran dan 
keamanannya untuk 
meningkatkan fungsi dan manfaat 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 
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hukum, baik swasta 
maupun pemerintah 
yang didirikan 
tidak berdasarkan 
hukum Indonesia. 
8. Orang asing adalah 
orang dan/atau 
kelompok orang yang 
bukan warga negara 
Indonesia. 
9. Lembaga penjamin 
adalah orang 
perorangan yang 
berdomisili di 
Indonesia atau di luar 
negeri dan lembaga 
atau organisasi yang 
didirikan di Indonesia 
atau di luar 
negeri yang bertindak 
sebagai penjamin 
kegiatan penelitian 
dan pengembangan 
yang dilakukan oleh 
perguruan tinggi 
asing, lembaga 
penelitian dan 
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pengembangan asing, 
badan 
usaha asing serta 
orang asing. 
10. Mitra Kerja 
adalah lembaga 
penelitian dan 
pengembangan 
dan/atau perguruan 
tinggi pemerintah 
dan/atau swasta 
berbadan hukum 
Indonesia. 
11. Menteri adalah 
Menteri yang 
menyelenggarakan 
urusan 
pemerintahan di 
bidang penelitian, 
pengembangan, dan 
penerapan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi. 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan 
Kemampuan Perekayasaan Inovasi dan Difusi Teknologi 
Jumlah pasal : 15 Pasal  
Rekomendasi : Dimensi Kejelasan Rumusan : Pasal 1, Pasal 8 
  Dimensi Efektifitas Pelaksanaan PUU : Pasal 2, Pasal 6 

 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1 Pasal 1 Penilaian 
Kejelasan 
Rumusan 

Kesesuaian 
dengan 
sistematika dan 
teknik 
penyusunan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Berisi 
batasan 
pengertian 
atau definisi; 

Ketentuan pasal 1 angka 9 
menjelaskan bahwa Menteri yang 
dimaksud dalam PP ini adalah 
Menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang 
penelitian, pengembangan, dan 
penerapan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Namun terdapat 
persoalan yang timbul khusunya 
terkait dengan batasan pengertian 
yang ada dalam Pasal 1.  
 
Ketentuan pasal 11, pasal 13 dan 
pasal 14, terdapat frasa Instansi 
Pemerintah, dimana Instansi 
Pemerintah yang disebutkan dalam 
pasal 11, pasal 13 dan 14 adalah 
Instansi Pemerintah yang memiliki 
kewenangan terkait pemberian 
insentif bagi Badan Usaha. Kondisi 
ini menimbulkan sebuah pertanyaan 
bahwa Intasi Pemerintah yang 
dimaksud disini siapa?. Lebih lanjut 

Ubah 
 
Tambahkan Definisi 
Intsansi Pemerintah 
dengan 
menyesuaikan 
dengan Lampiran II 
Nomor 105 Undang-
Undang Nomor 12 
Tahun 2011 
sebagaimana diubah 
dengan Undang-
Undang Nomor 15 
Tahun 2019 tentang 
Pembentukan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan.  
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hal ini tentu saja tidak sejalan 
dengan Lampiran II Nomor 105 yang 
menyebutkan bahwa “Jika suatu 
kata atau istilah hanya digunakan 
satu kali, namun kata atau istilah itu 
diperlukan pengertiannya untuk 
suatu bab, bagian atau paragraf 
tertentu, kata atau istilah itu diberi 
definisi”. Dari uraian diatas dapat 
disimpulkan bahwa terkait denga 
frasa Instansi Pemerintah perlu 
didefinisikan dan dimasukkan 
kedalam Pasal 1.  
 

2 Pasal 2  

(1) Badan Usaha 

mengalokasikan 

sebagian 

pendapatannya 

untuk 

meningkatkan 

kemampuan 

perekayasaan, 

inovasi, dan difusi 

teknologi dalam 

meningkatkan 

kinerja produksi 

Penilaian 

Efektivitas 

Pelaksanaan 

Peraturan 

Perundang-

Undangan. 

Aspek Dampak 

Pelaksanaan 

Peraturan. 

Dampak 

Terhadap 

Dunia Usaha.  

Ketentuan yang ada dalam pasal ini 

berpotensi tidak berjalan secara 

efektif.  

 

Dalam paragraf 5 (lima) Penjelasan 

PP ini menyebutkan secara tegas 

bahwa  melalui PP ini dapat 

mendorong partisipasi dunia usaha 

untuk melakukan upaya 

peningkatan kemampuan 

perekayasaan, inovasi, dan difusi 

teknologi, lebih lanjut adanya PP ini 

bukan untuk menghambat kegiatan 

Ubah  

 

Sebaiknya ketentuan 

pasal ini diubah 

dengan 

menambahkan fokus 

bidang-bidang mana 

saja yang akan jadi 

fokus pendanaan 

riset. Ketentuan pasal 

ini juga harus 

menyesuaikan 

dengan beberapa 
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dan/atau daya 

saing barang 

dan/atau jasa yang 

dihasilkan. 

(2) Badan Usaha 

sebagaimana 

dimaksud pada 

ayat (1) meliputi 

badan usaha 

swasta berbentuk 

perseoran 

terbatas, Badan 

Usaha Milik 

Negara, Badan 

Usaha Milik 

Daerah, dan 

Koperasi. 

dunia usaha, tetapi lebih 

meningkatkan partisipasi dunia 

usaha ke dalam kegiatan-kegiatan 

perekayasaan, inovasi, dan difusi 

teknologi sebagai upaya untuk 

meningkatkan daya saing dan 

kemandirian nasional dalam 

perdagangan internasional.  

 

Permasalahan yang muncul dari 

ketentuan pasal 2 ini ialah, tidak 

menyebutkan secara khusus sektor 

usaha mana saja yang menjadi 

fokus atau target dari insentif yang 

diberikan. Fokus ini penting 

mengingat pemerintah idealnya 

dalam memberikan insentif harus 

melakukan seleksi terhadap badan 

usaha yang akan diberikan insentif. 

Untuk seleksinya sendiri dari badan 

usaha yang akan menerima insentif 

riset  dapat melihat kepatuhan 

membayar pajak dari badan usaha 

tersebut. Badan usaha yang patuh 

membayar pajak adalah badan 

kebijakan Iptek yang 

sudah ada khusunya 

keterkaitan dengan 

bidang mana saja 

yang aka jadi fokus 

pembangunan riset 

misalnya: 

1. Buku Putih 

Penelitian, 

Pengembangan 

dan Penerapan 

IPTEK 2005-2025; 

2. Kebijakan strategi 

Nasional Bidang 

IPTEK (Jakstranas 

Iptek); 

3. Agenda Riset 

Nasional. 
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usaha yang layak menerima insentif 

riset, karena efektifitas kebijakan 

insentif pajak bergantung pada 

kepatuhan dari badan usaha dalam 

membayar pajak.  

 

3 Pasal 3 sd Pasal 5  - - - - Tetap 

4 Pasal 6  

(1) Badan Usaha yang 

mengalokasikan 

sebagian 

pendapatan untuk 

peningkatan 

kemampuan 

perekayasaan, 

inovasi, dan difusi 

teknologi dapat 

diberikan insentif. 

(2) Insentif 

sebagaimana 

dimaksud pada 

ayat (1) berbentuk 

insentif 

perpajakan, 

kepabeanan, 

Efektifitas 

Pelaksanaan 

Peraturan 

Perundang-

undangan.  

Aspek 

operasional 

atau tidaknya 

Peraturan 

Pengaturan 

dalam 

peraturan 

tidak dapat 

dilaksanakan 

secara efektif 

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) 

menyebutkan ada 3 (tiga) bentuk 

insentif yang dapat diterima oleh 

Badan Usaha, diantaranya insentif 

perpajakan, insentif kepabeanan, 

dan atau bantuan teknis penelitian 

dan pengembangan dan ayat (3) 

menyebutkan pengaturan terkait 

besaran dan jenis insentif 

perpajakan dan kepabeanan dapat 

diberikan sepanjang diatur dalam 

ketentuan Peraturan Perundang-

undangan di bidang perpajakan dan 

kepabeanan.  

 

Rumusan pasal 6 ayat (2) 

berpotensi tidak dapat 

diaplikasikan. Pasal 25 Undang-

Ubah 

 

Sebaiknya rumusan 

pasal 6 ayat (2) dan 

(3) diubah, dengan  

memuat besaran dan 

jenis insentif pajak 

dan kepabeaanan 

secara detail. 

Sebaiknya Pihak 

Kementerian terkait 

saling berkoordinasi 

untuk besaran dan 

jenis insentif. Untuk 

bentuk Peraturan 

perundang-undangan 

yang cocok, 

sebaiknya diatur 
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dan/atau bantuan 

teknis penelitian 

dan 

pengembangan.  

(3) Besar dan jenis 

insentif 

perpajakan dan 

kepabeanan 

sebagaimana 

dimaksud pada 

ayat (1) dapat 

diberikan 

sepanjang diatur 

dalam ketentuan 

Peraturan 

Perundang-

undangan di 

bidang perpajakan 

dan kepabeanan. 

Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1995 

tentang Kepabeanan, merinci jenis 

barang-barang apa saja yang bisa 

bebas dari bea masuk impor, 

diataranya;  

Pembebasan bea masuk diberikan 

atas impor: 

a. Barang perwakilan negara asing 

beserta para pejabatnya yang 

bertugas di Indonesia 

berdasarkan asas timbal balik; 

b. Barang untuk keperluan badan 

internasional beserta pejabatnya 

yang bertugas di Indonesia; 

c. Buku ilmu pengetahuan; 

d. Barang kiriman hadiah/hibah 

untuk keperluan ibadah untuk 

umum, amal, sosial, kebudayaan 

atau untuk kepentingan 

penanggulangan bencana alam; 

e. Barang untuk keperluan museum, 

kebun binatang, dan tempat lain 

semacam itu yang terbuka untuk 

dalam bentuk 

Peraturan 

Pemerintah.  
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umum serta barang untuk 

konservasi alam; 

f. Barang untuk keperluan 

penelitian dan pengembangan 

ilmu pengetahuan; 

g. Barang untuk keperluan khusus 

kaum tunanetra dan penyandang 

cacat lainnya; 

h. Persenjataan, amunisi, 

perlengkapan militer dan 

kepolisian, termasuk suku cadang 

yang diperuntukkan bagi 

keperluan pertahanan dan 

keamanan negara; 

i. Barang dan bahan yang 

dipergunakan untuk 

menghasilkan barang bagi 

keperluan pertahanan dan 

keamanan negara; 

j. Barang contoh yang tidak untuk 

diperdagangkan; 

k. Peti atau kemasan lain yang 

berisi jenazah atau abu jenazah; 

l. Barang pindahan; 
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m. Barang pribadi penumpang, 

awak sarana pengangkut, 

pelintas batas, dan barang 

kiriman sampai batas nilai 

pabean dan/atau jumlah 

tertentu; 

n. Obat-obatan yang diimpor 

dengan menggunakan anggaran 

pemerintah yang diperuntukkan 

bagi kepentingan masyarakat; 

o. Barang yang telah diekspor untuk 

keperluan perbaikan, pengerjaan, 

dan pengujian; 

p. Barang yang telah diekspor 

kemudian diimpor kembali dalam 

kualitas yang sama dengan 

kualitas pada saat diekspor; 

q. Bahan terapi manusia, 

pengelompokan darah, dan 

bahan penjenisan jaringan. 

 

Dari rincian barang-barang tersebut 

yang terkait dengan kegaiatan 

perekayasaan, inovasi dan difusi 

teknologi tidak ada, yang ada hanya 
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barang untuk keperluan penelitian 

dan pengembangan ilmu 

pengetahuan . Kondisi ini tentu saja 

selain tidak dapat berjalan efektif, 

namun juga dapat berpotensi 

disharmoni antar ketentuan.  

 

Lebih lanjut ketentuan pasal 6 ayat 

(3), juga tidak dapat berjalan 

efektif, hal ini dikarenakan terkait 

dengan besaran insentif perpajakan 

belum diatur atau sudah diatur 

namun rumusan pasalnya masih 

bersifat umum dan belum ada 

pengaturan teknisnya, yang tentu 

saja berdampak pada ketentuan 

pasal 6 ayat (3) tidak dapat 

dilaksanakan.   

 

5 Pasal 7  - - - - Tetap 

6 Pasal 8 

(1) Badan Usaha 

sebagaimana 

dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2) 

Kejelasan 

Rumusan 

Penggunaan 

bahasa, istilah, 

kata 

Tidak Tegas 

dan 

menimbulkan 

ambiguitas.   

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) 

mengamanatkan kepada Menteri 

untuk memberikan rekomendasi 

insentif kepada badan usaha yang 

telah mengajukan permohonan 

Ubah  

 

Sebaiknya rumusan 

pasal ini ditambahkan 

norma yang 
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mengajukan 

permohonan 

untuk 

mendapatkan 

rekomendasi 

insentif secara 

tertulis kepada 

Menteri. 

(2) Pengajuan 

permohonan 

rekomendasi 

insentif 

sebagaimana 

dimaksud pada 

ayat (1) dilengkapi 

dengan proposal 

kegiatan dan 

bentuk insentif 

sebagaimana 

dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (2). 

(3) Ketentuan lebih 

lanjut mengenai 

tata cara 

pengajuan 

tertulis. Rekomendasi insentif 

sendiri adalah keterangan tertulis 

yang menyatakan bahwa usulan 

dari Badan Usaha layak untuk 

mendapatkan insentif. 

 

Lebih lanjut ketentuan pasal 8, 

tidak mengatur mengenai bukti 

yang harus dipenuhi oleh badan 

usaha agar dapat memperoleh 

rekomendasi intensif. Bukti ini perlu 

untuk diatur dalam rumusan pasal 8 

atau paling tidak dalam rumusan PP 

ini, hal ini penting mengingat 

ketentuan pasal 9 ayat (3) memberi 

batasan kepada Tim Pengkajian dan 

Penilaian terhadap pemohon 

insentif harus memenuhi beberapa 

kriteria informasi tentang: 

1. kegiatan peningkatan 

kemampuan perekayasaan, 

inovasi, dan difusi teknologi, 

2. potensi peningkatan kinerja 

produksi dan/atau daya saing 

barang dan/atau jasa; 

mengatur bukti-bukti 

yang harus dipenuhi 

oleh Badan Usaha 

agar memperoleh 

rekomendasi intensif.  
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permohonan 

rekomendasi 

insentif 

sebagaimana 

dimaksud pada 

ayat (1) diatur 

dengan Peraturan 

Menteri. 

3. pemanfaatan hasil penelitian dan 

pengembangan di dalam negeri; 

dan 

4. penggunaan sumber daya dalam 

negeri. 

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan 

bahwa proposal yang dimaksud 

dalam pasal 8 ayat (2) dapat 

dimaknai sebagai rencana riset,  

padahal sesungguhnya yang 

diperlukan oleh pemerintah adalah 

bukti-bukti pengeluaran yang terkait 

riset. Berdasarkan bukti-bukti 

pengeluaran tersebutlah 

pemerintah dapat menilai 

keseriusan upaya peningkatan riset 

yang dilakukan oleh badan usaha 

yang bersangkutan, mengetahui 

bidang teknologi yang menjadi fokus 

dan kekuatannya, dan prospek 

implementasi hasil riset tersebut di 

pasar. Rencana riset tidak dapat 

digunakan sebagai dasar untuk 

pemberian insentif, karena bisa 
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disalahgunakan, yaitu badan usaha 

yang tidak melaksanakan rencana 

riset nya tetapi tetap memperoleh 

insentif perpajakan. 17 

7 Pasal 9 sd Pasal 15 - - - - Tetap  

 
 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi Yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya 
Jumlah Pasal : 31   Pasal 
Rekomendasi :Berdasarkan pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan tidak ada pasal yang direkomendasikan untuk diubah 

 
 

No Pasal Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1.  Konsideran 
Menimbang: bahwa 
untuk melaksanakan 
ketentuan Pasal 22 
ayat (3) Undang-
Undang Nomor 18 
Tahun 2002 tentang 
Sistem Nasional 
Penelitian, 
Pengembangan, dan 
Penerapan Ilmu 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang - 
Undangan 

Aspek 
Relevansi 
dengan situasi 
saat ini 

Pengaturan 
dalam 
peraturan 
masih relevan 
untuk 
diberlakukan 
secara efisien. 

Sebaiknya disesuaikan dengan UU 
No. 11 Tahun 2019 tentang 
Sistem Nasional Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi yang 
sudah mencabut UU No. 18 
Tahun 2002 tentang Sistem 
Nasional Penelitian, 
Pengembangan, dan Penerapan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

Ubah 
 
PP ini perlu 
disesuaikan dengan 
ketentuan Pasal 85 
ayat(5)   dan Pasal  86 
ayat(4) UU No. 11 
Tahun 2019 tentang 
Sistem Nasional Ilmu 
Pengetahuan dan 
Teknologi. 

 
17 Brian A. Prastyo., “Prospek Penerapan PP NO. 35 Tahun 2007 Sebagai Pengaturan Insentif Perpajakan Untuk Mendorong Peningkatan R&D”, Jurnal Hukum dan 
Pembangunan Tahun ke-39 No.2 April-Juni 2009, http://jhp.ui.ac.id (diakses 08 September 2021).  
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Pengetahuan dan 
Teknologi, perlu 
menetapkan 
Peraturan 
Pemerintah tentang 
Perizinan 
Pelaksanaan Kegiatan 
Penelitian, 
Pengembangan, dan 
Penerapan Ilmu 
Pengetahuan dan 
Teknologi yang 
Berisiko Tinggi dan 
Berbahaya; 

3.  Dasar Hukum 
Mengingat:  2. 
Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 
2002 tentang 
Sistem Nasional 
Penelitian, 
Pengembangan, dan 
Penerapan Ilmu 
Pengetahuan dan 
Teknologi (Lembaran 
Negara Republik 
Indonesia Tahun 
2002 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang - 
Undangan 

Aspek 
Relevansi 
dengan situasi 
saat ini 

Pengaturan 
dalam 
peraturan 
masih relevan 
untuk 
diberlakukan 
secara efisien. 

Angka 2 perlu disesuaikan dengan 
UU No. 11 Tahun 2019 tentang 
Sistem Nasional Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi yang 
telah mencabut Undang-Undang 
No. 18 Tahun 2002 tentang 
Sistem Nasional Penelitian, 
Pengembangan, dan Penerapan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi . 

Ubah 
 
Dengan merujuk pada 
Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Sistem 
Nasional Ilmu 
Pengetahuna dan 
Teknologi (Lembar 
Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 
Nomor 148); 
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Nomor 84, Tambahan 
Lembaran Negara 
Nomor 4219); 
 
 

4.  Pasal 1 menyatakan 
bahwa  
Dalam Peraturan 
Pemerintah ini yang 
dimaksud dengan: 
1. Penelitian adalah 
kegiatan yang 
dilakukan menurut 
kaidah dan metode 
ilmiah secara 
sistematis untuk 
memperoleh 
informasi, data, dan 
keterangan yang 
berkaitan dengan 
pemahaman dan 
pembuktian 
kebenaran atau 
ketidakbenaran suatu 
asumsi 
dan/atau hipotesis di 
bidang ilmu 
pengetahuan dan 

Disharmoni 
Pengaturan 

Definisi atau 
Konsep 

Adanya 
perbedaan 
defenisi 
ataupun 
konsep di 
antara dua 
peraturan 
perundang-
undangan 
atau lebih 
terhadap 
objek yang 
sama 

Pada Pasal 1 angka 1 PP ini 
menyatakan bahwa  Penelitian 
adalah kegiatan yang dilakukan 
menurut kaidah dan metode 
ilmiah secara sistematis untuk 
memperoleh informasi, data, dan 
keterangan yang berkaitan dengan 
pemahaman dan pembuktian 
kebenaran atau ketidakbenaran 
suatu asumsi 
dan/atau hipotesis di bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta 
menarik kesimpulan ilmiah bagi 
keperluan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 
Sedangkan  Pasal 1 angka 6 UU 
No. 11 Tahun 2019 tentang 
Sistem Nasional IPTEK 
menyatakan bahwa Penelitian 
adalah kegiatan yang dilakukan 
menurut metodologi ilmiah untuk 
memperoleh data dan informasi 
yang berkaitan dengan 

Ubah 
 
Perlu sinkronisasi 
materi muatan antara 
ketentuan Pasal 1 
angka 1, angka 2, 
angka 3, angka 4, 
angka 5 PP ini dengan 
ketentuan Pasal 1 
angka 6, angka 7, 
angka 9, angka 2, 
angka 3  UU No. 11 
Tahun 2019 tentang 
Sistem Nasional IPTEK  
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teknologi serta 
menarik kesimpulan 
ilmiah bagi 
keperluan kemajuan 
ilmu pengetahuan 
dan teknologi. 
2. Pengembangan 
adalah kegiatan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi yang 
bertujuan 
memanfaatkan 
kaidah 
dan teori ilmu 
pengetahuan yang 
telah terbukti 
kebenarannya untuk 
meningkatkan fungsi, 
manfaat, 
dan aplikasi ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi yang telah 
ada, atau 
menghasilkan 
teknologi baru. 
3. Penerapan adalah 
pemanfaatan hasil 
penelitian, 

pemahaman tentang fenomena 
alam dan/atau sosial, 
.pembuktian kebenaran atau 
ketidakbenaran suatu asumsi 
dan/atau hipotesis, dan penarikan 
kesimpulan ilmiah. Pasal 1 angka 
2 PP ini menyatakan bahwa 
Pengembangan adalah kegiatan 
ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang bertujuan memanfaatkan 
kaidah 
dan teori ilmu pengetahuan yang 
telah terbukti kebenarannya 
untuk meningkatkan fungsi, 
manfaat, 
dan aplikasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang telah ada, 
atau menghasilkan teknologi 
baru. Sedangkan Pasal 1  angka 7 
UU No. 11 Tahun 2019 tentang 
Sistem Nasional IPTEK 
menyatakan bahwa  
Pengembangan adalah kegiatan 
untuk peningkatan manfaat dan 
daya dukung Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi yang telah terbukti 
kebenaran dan keamanannya 
untuk meningkatkan fungsi dan 
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pengembangan, 
dan/atau ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi yang telah 
ada ke dalam 
kegiatan 
perekayasaan, 
inovasi, serta difusi 
teknologi. 
4. Ilmu Pengetahuan 
adalah rangkaian 
pengetahuan yang 
digali, disusun dan 
dikembangkan secara 
sistematis dengan 
menggunakan 
pendekatan tertentu 
yang dilandasi oleh 
metodologi ilmiah, 
baik 
yang bersifat 
kuantitatif, kualitatif, 
maupun eksploratif 
untuk menerangkan 
pembuktian gejala 
alam dan/atau gejala 
kemasyarakatan 
tertentu. 

manfaat Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi. 
 Pasal 1 angka 3 PP ini 
menyatakan bahwa Penerapan 
adalah pemanfaatan hasil 
penelitian, pengembangan, 
dan/atau ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang telah ada ke dalam 
kegiatan perekayasaan, inovasi, 
serta difusi teknologi. Pasal 1  
angka 9 UU No. 11 Tahun 2019 
tentang Sistem Nasional IPTEK 
menyatakan bahwa Penerapan 
adalah pemanfaatan hasil 
Penelitian, 
Pengembangan, danlatau 
Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi ke dalam kegiatan 
perekayasaan, inovasi, dan/atau 
difusi Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi. 
 Pasal 1 angka 4 PP ini 
menyatakan bahwa Ilmu 
Pengetahuan adalah rangkaian 
pengetahuan yang digali, disusun 
dan dikembangkan secara 
sistematis dengan menggunakan 
pendekatan tertentu yang 
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5. Teknologi adalah 
cara atau metode 
serta proses atau 
produk yang 
dihasilkan dari 
penerapan dan 
pemanfaatan 
berbagai disiplin ilmu 
pengetahuan 
yang menghasilkan 
nilai bagi pemenuhan 
kebutuhan, 
kelangsungan, dan 
peningkatan mutu 
kehidupan manusia. 
6. Kegiatan 
Penelitian, 
Pengembangan, 
dan/atau Penerapan 
Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi yang 
Berisiko Tinggi yang 
selanjutnya disebut 
Kegiatan 
Litbangrap Iptek yang 
Berisiko Tinggi, 
adalah kegiatan 
penelitian, 

dilandasi oleh metodologi ilmiah, 
baik yang bersifat kuantitatif, 
kualitatif, maupun eksploratif 
untuk menerangkan pembuktian 
gejala alam dan/atau gejala 
kemasyarakatan tertentu.  Pasal 1  
angka  2 UU No. 11 Tahun 2019 
tentang Sistem Nasional IPTEK 
menyatakan bahwa Ilmu 
Pengetahuan adalah sekumpulan 
informasi yang digali, ditata, dan 
dikembangkan secara sistematis 
dengan mcnggunakan metodologi 
ilmiah untuk menerangkan 
dan/atau membuktikan gejala 
alam dan/atau gejala 
kemasyarakatan didasarkan 
keyakinan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa. 
Pasal 1 angka 5 PP ini 
menyatakan bahwa Teknologi 
adalah cara atau metode serta 
proses atau produk yang 
dihasilkan dari penerapan dan 
pemanfaatan berbagai disiplin 
ilmu pengetahuan yang 
menghasilkan nilai bagi 
pemenuhan kebutuhan, 
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No Pasal Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

pengembangan, 
dan/atau penerapan 
ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang 
karena sifat dan/atau 
konsentrasinya, baik 
secara langsung 
maupun tidak 
langsung, dapat 
membahayakan, 
mencemarkan 
dan/atau merusak 
lingkungan hidup 
manusia serta 
mahluk hidup 
lainnya. 
7. Kegiatan 
Penelitian, 
Pengembangan, 
dan/atau Penerapan 
Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi yang 
Berbahaya yang 
selanjutnya disebut 
Kegiatan 
Litbangrap Iptek yang 
Berbahaya, adalah 
kegiatan penelitian, 

kelangsungan, dan peningkatan 
mutu kehidupan manusia. Pasal 1  
angka  3 UU No. 11 Tahun 2019 
tentang Sistem Nasional IPTEK 
menyatakan bahwa  Teknologi 
adalah cara, metode, atau proses 
penerapan dan pemanfaatan 
berbagai disiplin llmu 
Pengetahuan yang bermanfaat 
dalam pemenuhan kebutuhan, 
kelangsungan, dan peningkatan 
kualitas kehidupan manusia. 



110 
 

No Pasal Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

pengembangan, 
dan/atau penerapan  
ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang 
berpotensi 
menimbulkan bahaya 
bagi keselamatan 
manusia, kelestarian 
fungsi lingkungan, 
kerukunan 
bermasyarakat, 
keselamatan bangsa, 
dan berpotensi 
merugikan negara. 
8. Pemohon Izin yang 
selanjutnya disebut 
Pemohon adalah 
perguruan tinggi, 
badan usaha, 
Lembaga penelitian 
dan pengembangan, 
lembaga swadaya 
masyarakat, dan/atau 
perorangan yang 
melakukan 
sepenuhnya dan/atau 
sebagian Kegiatan 
Litbangrap Iptek yang 
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Berisiko Tinggi dan 
Berbahaya di wilayah 
Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
9. Perizinan adalah 
seluruh proses 
pemberian izin 
Kegiatan Litbangrap 
Iptek yang Berisiko 
Tinggi dan Berbahaya 
yang diberikan oleh 
instansi pemerintah 
yang berwenang 
sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-
undangan. 
10. Instansi 
Pemerintah yang 
Berwenang adalah 
instansi/lembaga 
pemerintah yang 
lingkup tugas dan 
fungsinya 
mempunyai 
kompetensi dan 
kemampuan ilmiah 
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dalam melakukan 
pengawasan 
dan pengendalian 
kegiatan penelitian, 
pengembangan, 
dan/atau penerapan 
ilmu pengetahuan 
dan teknologi sesuai 
dengan subyek dan 
obyek perizinan. 
11. Menteri adalah 
Menteri yang 
menyelenggarakan 
urusan pemerintahan 
di bidang penelitian, 
pengembangan, dan 
penerapan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi. 
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7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 
 

Jumlah pasal : 17 Pasal  
Rekomendasi  Dimensi Efektifitas Pelaksanaan PUU : Kebutuhan Hukum 

 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1 Kebutuhan Hukum 
 

Efektifitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
undangan 

Aspek 
Operasional 
atau tidaknya 
Peraturan 

Dari segi 
Peraturan 
Pelaksana.  

Peraturan Presiden tentang 
Rencana Induk Riset Nasional 
Tahun 2017-2045 ini, 
diundangkan pada tanggal 18 
April 2018, sebelum lahirnya 
Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2019 tentang Sistem 
Nasional Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi.  Lebih lanjut dalam 
Undang-Undang Nomor 11 
tahun 2019 pasal 12 memerintah 
membentuk Peraturan 
Pelaksana terkait rencana induk 
pemajuan Iptek dan sampai saat 
ini belum ada PP tersebut. 

Buat Peraturan 
Pelaksana nya.  
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8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional 
Jumlah Pasal : 75   Pasal 
Rekomendasi :Berdasarkan pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan terdapat 2 pasal yang direkomendasikan untuk diubah 

- Dimensi Disharmoni Pengaturan  : 1 pasal 
- Dimensi Efektivitas Pelaksanaan PUU : 1 pasal 

 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1 Judul - - - - Tetap 

2 Konsideran Menimbang - - - - Tetap 

3 Dasar Hukum 
Mengingat 

- - - - Tetap 

4 Pasal 1 – Pasal 6 - - - - Tetap 

5 Pasal 7 ayat (3): 
Ketua Dewan Pengarah 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) memiliki 
kewenangan untuk 
memberikan arahan, 
masukan, evaluasi, 
persetujuan atau 
rekomendasi kebijakan 
dan dalam keadaan 
tertentu dapat 
membentuk Satuan 
Tugas Khusus untuk 
mengefektifkan 
pelaksanaan tugas dan 
fungsi yang 
dilaksanakan oleh 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang - 
Undangan 

Aspek dampak 
pelaksanaan 
peraturan 

Dampak sosial 
masyarakat 

Dalam Pasal 7 ayat (3) Perpres 78 
Tahun 2021 disebutkan: “Ketua 
Dewan Pengarah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) memiliki 
kewenangan untuk memberikan 
arahan, masukan, evaluasi, 
persetujuan atau rekomendasi 
kebijakan dan dalam keadaan 
tertentu dapat membentuk Satuan 
Tugas Khusus untuk mengefektifkan 
pelaksanaan tugas dan fungsi yang 
dilaksanakan oleh Pelaksana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 huruf b”. Jika dicermati 
kewenangan Ketua Dewan Pengarah 
pada bagian “dapat membentuk 
Satuan Tugas Khusus untuk 

Ubah 
 
Dengan menghilangkan 
pengaturan terkait 
dengan kewenangan 
pembentukan satuan 
tugas khusus. 
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No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

Pelaksana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 
huruf b. 

mengefektifkan pelaksanaan tugas 
dan fungsi yang dilaksanakan oleh 
Pelaksana” tidak singkron dengan 
tugas dari Dewan Pengarah itu 
sendiri sebagaimana diatur dalam 
Pasal 6 Perpres 78 Tahun 2021 yang 
berbunyi: “Dewan Pengarah 
mempunyai tugas memberikan 
arahan kepada Kepala dalam 
merumuskan kebijakan ......” jadi 
seharusnya terbatas pada lingkup 
perumusan kebijakan, sehingga jika 
sampai berwenang untuk 
membentuk satuan tugas khusus 
yang keterkaitannya dengan 
efektifitas kinerja dari Pelaksana, 
maka bisa terjadi dualisme 
kepemimpinan di dalam satu 
lembaga BRIN itu sendiri, dan 
mekanisme kerja, pelaksanaan kerja 
serta tanggung jawab dari satuan 
tugas khusus ini menjadi bias, 
karena dia melaksanakan tugas dan 
fungsi dari organ Pelaksana. 

6 Pasal 8 – Pasal 64 - - - - Tetap 

8 Pasal 66 – Pasal 75 - - - - Tetap 

 
 



116 
 

  



117 
 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam 
Negeri dan Pemerintahan Daerah 

 
Jumlah pasal : 61 Pasal  
Rekomendasi  Dimensi Efektifitas Pelaksanaan PUU : Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 44 

 

No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1 Judul - - - - Tetap  

2 Konsideran Menimbang - - - - Tetap  

3 Dasar Hukum 
Mengingat 

- - - - Tetap  

4 Pasal 1- Pasal 16 - - - - Tetap  
5 Pasal 17 ayat : 

 
(1) Badan Litbang 
Kemendagri berwenang 
dan bertanggung  
jawab atas kelitbangan 
pemerintahan dalam 
negeri di Kementerian 
Dalam Negeri 
 
(2) Kelitbangan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1),  
meliputi:  
a. politik dalam negeri;  
b. pemerintahan umum;  

Efektifitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek relevansi 
dengan situasi 
saat ini 

Pengaturan 
dalam 
peraturan 
tidak relevan 
untuk 
diberlakukan 
secara 
efisien 

Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri 
Kementerian Dalam Negeri No. 17 
Tahun 2016 tentang Pedoman 
Peneliitan Dan Pengembangan di 
Kementerian Dalam Negeri dan 
Pemerintahan Daerah 
memberikan kewenangan dan 
tanggung jawab kepada Badan 
Litbang Kementerian Dalam Negeri 
untuk melaksanakan kelitbangan 
pemerintahan dalam negeri di 
lingkungan Kemendagri, sementara 
berdasarkan Peraturan Presiden No. 
78 Tahun 2021 tentang Badan Riset 
dan Inovasi Nasional, tugas, fungsi 
dan kewenangan pada unit kerja 

Cabut 
 
Bahwa dengan 
berlakunya Perpres 
No. 78 Tahun 2021 
tentang BRIN dan 
terintegrasinya 
seluruh fungsi 
Litbang ke dalam 
BRIN, maka 
wewenang dan 
tanggung jawab 
dari Badan Litbang 
Kemendagri 
terhapus 
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No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

c. kekuasaan 
pemerintahan;  
d. urusan 
pemerintahan;  
e. kewenangan daerah 
di laut dan daerah 
provinsi bercirikan 
kepulauan;  
f. penataan daerah;  
g. penyelenggaraan 
pemerintahan daerah;  
h. perangkat daerah;  
i. produk hukum daerah;  
j. pembangunan daerah;  
k. kependudukan dan 
pencatatan sipil;  
l. keuangan daerah;  
m. pengelolaan badan 
usaha daerah;  
n. pelayanan publik;  
o. partisipasi 
masyarakat;  
p. penyelenggaraan 
perkotaan;  
q. kawasan khusus dan 
kawasan perbatasan 
negara;  
r. kerjasama daerah;  
s. pemerintahan desa;  

yang melaksanakan penelitian, 
pengembangan dan penerapan ilmu 
pengetahuan dan teknologi di 
lingkungan kementerian/Lembaga 
dialihkan menjadi tugas, fungsi dan 
kewenangan BRIN 
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No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

t. pengelolaan inovasi 
daerah;  
u. manajemen sistem 
informasi daerah;  
 
v. pengembangan 
sumberdaya manusia 
pemerintahan dalam 
negeri;  
w. pembinaan dan 
pengawasan 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah;  
x. implementasi 
kebijakan sektoral di 
daerah; serta  
y. penyelenggaraan 
pemerintahan dalam 
negeri lainnya sesuai 
tugas dan fungsi 
Kementerian Dalam 
Negeri 

6 Pasal 18: 
 
Badan Litbang 
Kemendagri memiliki 
fungsi:  
 
a. menyusun kebijakan 

Efektifitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek relevansi 
dengan situasi 
saat ini 

Pengaturan 
dalam 
peraturan 
tidak relevan 
untuk 
diberlakukan 
secara 

Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri 
Kementerian Dalam Negeri No. 17 
Tahun 2016 menyebutkan terkait 
fungsi Badan Litbang yang terdapat 
dalam Kemendagri, pasal ini 
berpotensi tidak efektif jika tetap 
diberlakukan mengingat 

Cabut 
 
Dengan berlakunya 
Perpres No. 78 
Tahun 2021 
tentang BRIN, 
maka seluruh 
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No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

teknis, program, dan 
anggaran penelitian dan 
pengembangan lingkup 
pemerintahan dalam 
negeri;  
b. melaksanakan 
kelitbangan lingkup 
pemerintahan dalam  
negeri;  
c. melaksanakan 
pengkajian kebijakan 
lingkup pemerintahan 
dalam negeri;  
d. melaksanakan 
fasilitasi inovasi daerah;  
e. melakukan 
pemantauan, evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan 
kelitbangan lingkup 
pemerintahan dalam  
negeri;  
f. melakukan koordinasi 
dan sinkronisasi 
pelaksanaan  
kelitbangan di 
Kementerian Dalam 
Negeri, pemerintahan  
provinsi, dan 

efisien berdasarkan Peraturan Presiden No. 
78 Tahun 2021 tentang Badan Riset 
dan Inovasi Nasional, tugas, fungsi 
dan kewenangan pada unit kerja 
yang melaksanakan penelitian, 
pengembangan dan penerapan ilmu 
pengetahuan dan teknologi di 
lingkungan kementerian/Lembaga 
dialihkan menjadi tugas, fungsi dan 
kewenangan BRIN 

fungsi kelitbangan 
yang terdapat 
dalam K/L 
terintegrasi ke 
dalam BRIN 
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No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

pemerintahan 
kabupaten/kota;  
g. melakukan 
pembinaan kepada 
perangkat daerah  
pelaksana kelitbangan 
provinsi dan 
Kabupaten/Kota  
h. memberikan 
rekomendasi regulasi 
dan kebijakan kepada 
Menteri dan Unit kerja 
pejabat tinggi madya di  
Kemendagri.  
i. memastikan 
tersusunnya kebijakan 
dan/atau regulasi  
berbasis hasil 
kelitbangan di 
Kementerian Dalam 
Negeri. 
j. melaksanakan 
administrasi Badan 
Litbang Kemendagri;  
dan  
k. melaksanakan fungsi 
lain yang diberikan oleh 
Menteri 

7 Pasal 19: Efektifitas Aspek relevansi Pengaturan Dengan terintegrasinya seluruh Menyesuaikan 
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No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

 
Pengorganisasian 
kelitbangan di 
Kementerian Dalam 
Negeri terdiri atas:  
a. majelis 
pertimbangan;  
b. tim pengendali mutu; 
dan  
c. tim kelitbangan; 

pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

dengan situasi 
saat ini 

dalam 
peraturan 
tidak relevan 
untuk 
diberlakukan 
secara 
efisien 

fungsi kelitbangan di 
Kementerian/Lembaga ke dalam 
BRIN, pasal terkait pengorganisasian 
kelitbangan yang terdapat dalam 
Permendagri ini menjadi tidak lagi 
relevan untuk diberlakukan 

dengan 
pengaturan 
terbaru terkait 
BRIN 
 

8 Pasal 20- Pasal 25 - - - - Tetap  

9 Pasal 26: 
 
Badan Litbang Daerah 
Provinsi atau lembaga 
dengan sebutan lainnya 
yang 
menyelenggarakan 
fungsi  
kelitbangan berwenang 
dan bertanggung jawab 
atas  
kelitbangan 
pemerintahan dalam 
negeri di provinsi. 

Efektifitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek relevansi 
dengan situasi 
saat ini 

Pengaturan 
dalam 
peraturan 
tidak relevan 
untuk 
diberlakukan 
secara 
efisien 

Pada Pasal 66 ayat (2) Perpres No. 78 
Tahun 2021 disebutkan bahwa 
“Pembentukan BRIDA sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat 
diintegrasikan dengan perangkat 
daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan daerah di 
bidang perencanaan pembangunan 
daerah atau perangkat daerah yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan daerah di bidang 
penelitian dan pengembangan 
daerah” sehingga fungsi kelitbangan 
otomatis akan melebur kepada 
BRIDA dan tidak lagi diselenggarakan 
oleh Balitbangda. 
 
Dijelaskan bahwa pembentukan 

Ubah  
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No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

BRIDA menyesuaikan dengan 
potensi dan kemampuan daerah, 
bagi provinsi yang akan membentuk 
BRIDA maka akan terdapat 
penyesuaian terkait pengaturan 
yang berkaitan dengan Balitbangda. 
 
 

10 Pasal 27: 
 
Badan Litbang Daerah 
Provinsi atau lembaga 
dengan sebutan lainnya 
yang 
menyelenggarakan 
fungsi kelitbangan, 
memiliki  
tugas:  
a. menyusun kebijakan 
teknis, rencana, dan 
program,  
kelitbangan di 
pemerintahan provinsi 
dan pemerintahan  
kabupaten/kota di 
wilayahnya;  
b. melaksanakan 
kelitbangan di 
pemerintahan provinsi;  

Efektifitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Aspek relevansi 
dengan situasi 
saat ini 

Pengaturan 
dalam 
peraturan 
tidak relevan 
untuk 
diberlakukan 
secara 
efisien 

Terkait dengan pengaturan BRIDA 
dalam Perpres No. 78 Tahun 2021 
yang menyatakan bahwa BRIDA 
memiliki tugas melaksanakan 
kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, 
dan pengendalian penelitian, 
pengembangan, pengkajian, dan 
penerapan, serta invensi dan inovasi 
di daerah dan melaksanakan 
penyusunan rencana induk dan peta 
jalan pemajuan IPTEK di daerah 
sebagai landasan pembangunan 
daerah di segala bidang kehidupan 
yang berpedoman pada nilai 
pancasila 
Berdasarkan penjelasan terkait 
tugas BRIDA terlihat bahwa fungsi 
kelitbangan otomatis akan melebur 
kepada BRIDA dan tidak lagi 
diselenggarakan oleh Badan Litbang 
Daerah. 

Ubah  
 
Menyesuaikan 
dengan 
perkembangan 
terkait tugas dan 
fungsi BRIDA 
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No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

c. melaksanakan 
pengkajian kebijakan 
lingkup urusan  
pemerintahan daerah;  
d. melaksanakan 
fasilitasi dan melakukan 
inovasi daerah;  
e. melakukan 
pemantauan, evaluasi 
dan pelaporan atas  
pelaksanaan 
kelitbangan;  
f. melakukan koordinasi 
dan sinkronisasi 
pelaksanaan  
kelitbangan di 
pemerintahan provinsi, 
dan pemerintahan  
kabupaten/kota;  
g. melakukan 
pembinaan kepada 
perangkat daerah  
pelaksana kelitbangan 
Kabupaten/Kota;  
h. memberikan 
rekomendasi regulasi 
dan kebijakan kepada  
Gubernur dan 
perangkat daerah 

 
Bahwa BRIDA lebih memfokuskan 
kepada pemajuan invensi dan 
inovasi serta pemajuan IPTEK, 
dimana belum terakomodir di dalam 
Pasal ini terkait tugas yang 
dilaksanakan oleh Lembaga yang 
melaksanakan fungsi kelitbangan. 
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No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

provinsi;  
i. memastikan 
tersusunnya kebijakan 
dan/atau regulasi  
berbasis hasil 
kelitbangan di provinsi; 
j. melaksanakan 
administrasi 
kelitbangan;  
k. melaksanakan tugas 
lain yang diberikan oleh 
Gubernur;  
l. mengeluarkan 
rekomendasi penelitian 
bagi warga negara  
asing untuk 
diterbitkannya izin 
penelitian oleh instansi  
yang berwenang; serta  
m. meminta laporan 
atas hasil penelitian 
yang dilaksanakan  
oleh warga negara 
asing. 

11 Pasal 28-Pasal 43 - - - - Tetap  
12 Pasal 44: 

 
Hasil kelitbangan 
pemerintahan dalam 

Efektifitas 
pelaksanaan 
peraturan 
perundang-

Aspek Relevansi 
dengan situasi 
saat ini 

Pengaturan 
dalam 
peraturan 
masih 

Bahwa pelaksanaan dari pasal ini 
masih belum terlaksana secara 
efektif, berdasar penelusuran yang 
dilakukan bahwa lembaga litbang 

Ubah  
 
Seyogyanya hasil 
kelitbangan yang 
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No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

negeri di Kementerian 
Dalam Negeri dan 
pemerintahan daerah 
menjadi bahan masukan 
perumusan kebijakan 
dan pengembangan 
penyelenggaraan 
pemerintahan dalam 
negeri. 

undangan relevan 
untuk 
diberlakukan 
secara 
efisien 

daerah sebagai lembaga teknis 
daerah yang merupakan pendukung 
tugas Kepala Daerah dalam 
penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan daerah yang bersifat 
spesifik, mempunyai tugas 
melakukan penelitian, pengkajian 
ataupun telaahan akademis untuk 
menghasilkan rekomendasi bagi 
penetapan kebijakan dalam rangka 
penyelesaian masalah (problem 
solving) namun dalam prakteknya 
hasil kerja kelitbangan daerah 
seringkali tidak dianggap penting 
atau menjadi acuan pemerintah 
daerah dalam proses pembuatan 
kebijakan.  

merupakan 
penelitian dan 
pengkajian dari 
permasalahan yang 
ada (problem 
solving) digunakan 
dan dimanfaatkan 
sebagai bahan 
masukan/ 
rekomendasi 
dalam menetapkan 
kebijakan, tidak 
hanya 
mengedepankan 
ego sektoral dalam 
mengambil 
kebijakan 

13 Pasal 45-Pasal 61 - - - - Tetap 

 
 

10. Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengkajian dan Penerapan 
Teknologi untuk Menghasilkan Inovasi 

 
Jumlah pasal : 58 Pasal  
Berlaku pasal : Seluruh Pasal 
Rekomendasi  Dimensi Ketepatan Jenis PUU : Tidak sesuai dengan Pasal 8 UU 12 Tahun 2011  
 
 

 Dimensi Efektifitas Pelaksanaan PUU : 1 Pasal  
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No Pengaturan Dimensi Variabel Indikator Analisis Rekomendasi 

1 Judul  - - - - Cabut 

2 Konsideran Menimbang 
 
bahwa berdasarkan 
Pasal 23 sampai dengan 
Pasal 28 Undang-
Undang Nomor 11 
Tahun 2019 tentang 
Sistem  
Nasional Ilmu 
Pengetahuan dan 
Teknologi, serta untuk  
Memaksimalkan 
penyelenggaraan 
pengkajian dan 
penerapan Teknologi 
perlu pengaturan lebih 
lanjut  
tentang perekayasaan, 
kliring Teknologi, audit 
Teknologi,  
alih Teknologi, 
intermediasi Teknologi, 
difusi Teknologi,  
dan komersialisasi 
Teknologi; 

Penilaian 
Ketepatan 
Jenis 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

  Bahwa UU No. 11 Tahun 2019 
tentang Sisnas Iptek Pasal 23-28 
mengamanatkan pembentukan 
Peraturan Pemerintah, sehingga 
penggunaan Pasal 13-18 UU No. 11 
Tahun 2019 sebagai dasar 
menimbang Peraturan Badan ini 
menjadi tidak tepat 
 
peraturan BPPT ini tidak sesuai 
dengan ketentuan pembentukan 
peraturan perundang-undangan 
sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2019, terutama yang terkait dengan 
ketentuan Pasal 8 dalam hal 
kewenangan pembentukan 
peraturan perundang-undangan. 
 

Cabut 

 Konsideran 
Menimbang: 
 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 

Aspek Relevansi 
dengan situasi 
saat ini 

Pengaturan 
dalam 
peraturan 

UU No. 11 Tahun 2019 tentang 
Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi memberikan 

Cabut  
 
Untuk digantikan 
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bahwa dengan 
ditetapkannya Undang-
Undang Nomor 11 
Tahun 2019 tentang 
Sistem Nasional Ilmu 
Pengetahuan dan 
Teknologi, perlu 
menetapkan  
Memaksimalkan 
penyelenggaraan 
penerapan Teknologi; 

Perundang-
Undangan 

tidak relevan 
untuk 
diberlakukan 
secara efisien 

kewenangan kepada BRIN untuk 
menyelenggarakan pengkajian dan 
penerapan teknologi untuk 
menghasilkan inovasi, dimana BPPT 
seluruh  tugas, fungsi dan 
kewenangannya dialihkan ke dalam 
BRIN.  
Sehingga isi konsideran menimbang 
ini menjadi tidak sesuai dengan 
keadaan saat ini 
 

sesuai dengan 
amanat UU No. 11 
Tahun 2019 
tentang 
pembentukan BRIN 
dan Perpres No. 78 
Tahun 2021 
tentang BRIN 

3 Dasar Hukum 
Mengingat 

- - - - Tetap  

4 Pasal 1-Pasal 25 - - - - Tetap  

5 Pasal 26 ayat (2) huruf a: 
 (2) Kegiatan 
Komersialisasi Teknologi 
yang dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: 
a. melaksanakan 
Komersialisasi Teknologi 
melalui Inkubasi 
Teknologi; 

Efektifitas 
Pelaksanaan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan  

Aspek Sumber 
Daya Manusia 

Tidak 
terpenuhinya 
kapasitas, 
integritas 
dan kualitas 
SDM yang 
dibutuhkan 
dalam 
menerapkan 
pengaturan 
dalam 
peraturan. 

Ditemukan evalusi keberhasilan 
strategi bisnis komersialisasi 
teknologi pada Tenant ditentukan 
oleh peran LO atau mentor yang 
berpengaruh dalam mempercepat 
kesuksesan Tenant. LO atau mentor 
selama  
ini di BIT-BPPT kurang ahli dalam 
mendampingi masing-masing bidang 
usaha. LO atau mentor bukan hanya 
memiliki background sesuai bidang, 
namun juga harus memiliki 
pengalaman dan pengetahun yang 
mendalam mengenai bidang usaha 
yang didampingi. Sehingga dapat 

Ubah  
 
Harus terdapat 
standar dan syarat 
untuk menjadi 
pendamping dalam 
proses inkubasi. 
Dengan 
ketersediaan 
syarat yang jelas 
dan lengkap terkait 
pendamping atau 
mentor akan 
menjaring SDM 
yang memiliki 
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membantu Tenant dalam 
menemukan solusi ketika 
mengalami permasalahan dapat 
mempercepat jalan Tenant untuk 
menyelesaikan pendampingan dari 
pusat inkubasi dan sukses dalam 
menjalankan bisnisnya pasca 
inkubasi berakhir. Survival rate 
Tenant dari BIT BPPT juga akan 
mengalami peningkatan18 

kapasitas yang 
sesuai dan 
meningkatkan 
peluang 
keberhasilan 
komersialisasi 

6 Pasal 27-Pasal 58 - - - - Tetap  

 

 
18 https://idec.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/2017/11/Prosiding2016_ID037.pdf 


