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KOMPAS.com - RUU Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional (RUU Sisnas Iptek) telah resmi disahkan menjadi undang-undang. Keputusan pengesahan diambil DPR pada sidang paripurna yang berlangsung di gedung DNR/LNR, Senayan (16/7/2019). DIlansir rilis resmi Kemenristekdikti, dalam sambutannya Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir memaparkan RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan merupakan RUU inisiatif pemerintah yang dikembangkan sejak 2014 alih-alih UU 18 2002. UU 18 Tahun 2002 dinilai tidak mampu memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan nasional. Rencana induk nasional Menteri Nasir menyebutkan tiga faktor yang
mempengaruhi UU 18 tahun 2002 yang belum memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan nasional, yaitu, 1. UU Payung tidak mengatur mekanisme interagensi dan koordinasi sektoral di tingkat pengambilan kebijakan, perencanaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan secara sederhana. Banyak undang-undang dan peraturan telah berubah,
sehingga mereka perlu diharmonisasi. Seperti UU Sistem Keuangan Publik dan UU Perencanaan Pembangunan Nasional. BACA JUGA: Diadopsi, Hukum Dnr Berharap Sisnas Iptek menjadi dasar pembangunan nasional 3. UU 18 tahun 2002 tidak mengatur hal-hal spesifik dan strategis lainnya, seiring dengan perkembangan kondisi strategis serta sistem
ilmiah dan teknis. Kuman undang-undang ini adalah Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Penelitian Nasional. Mari kita berharap ke depan UU Sisnas Iptek akan berkontribusi dalam penelitian yang komprehensif di berbagai lembaga penelitian, kata Mohamad Nasir. Selain itu, Kementerian Pendidikan menyatakan bahwa sebuah lembaga akan
didirikan untuk mengintegrasikan semua lembaga penelitian. Berkenaan dengan nama dan bentuk lembaga tersebut, Menteri Nasir menyatakan masih menunggu arahan Presiden Joko Widodo: Bisakah semua lembaga riset di Indonesia, baik kementerian maupun lembaga lainnya, digabung. Nanti apakah bentuk kementerian, atau LPC, bagaimana
mengkoordinasikannya, apakah lembaga itu tetap di bawah persetujuan menteri, atau di bawah satu badan nanti presiden memberikan instruksi, jelasnya. Poin-poin penting berikut dalam pelaksanaan UU Ilmu Pengetahuan Nasional yang seharusnya menjadi masalah, yaitu: 1. Rencana Umum Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi akan
menjadi acuan dalam penyusunan RPJPN dan RPJMN. 2. Tingkatkan batas usia pensiun untuk peneliti tim pertama (hingga 70 tahun) dan peneliti ahli (hingga 65 tahun). Hasil penelitian dan penelitian harus dipublikasikan dan disebarluaskan. Komisi Etik dibentuk untuk memastikan kepatuhan terhadap Kode Etik Penelitian, Pengembangan, Evaluasi dan
Penerapan (p IR). 5. Pemerintah menyediakan transfer wajib dan harus menyimpan semua data utama dan hasil penelitian setidaknya selama 20 tahun, melalui sistem informasi ilmiah yang terintegrasi secara nasional. 6. Mengelola penelitian dan penelitian serta menghasilkan penemuan dan inovasi yang kompleks inovasi nasional (BRIN). Dana Penelitian
dan Penelitian Abadi untuk Penemuan dan Inovasi dibentuk oleh Pemerintah untuk mendanai penelitian dan ruang. 8. Insentif pemotongan pajak bagi badan usaha yang melakukan penelitian dan pengembangan. 9. Bahan biologis kekayaan, dll., dilarang kecuali tes material dapat dilakukan di Indonesia. Dalam hal ini, harus dilengkapi dengan dokumen
MTA. Pemerintah secara berkala mengukur indikator ilmiah nasional. 11. Kegiatan yang melibatkan penelitian dan pengembangan berisiko tinggi dan berbahaya harus disetujui oleh Pemerintah di komisi etik sebagai bagian dari proses. Beberapa sanksi administratif dan ketentuan pidana terhadap pelanggar UU tersebut. Dalam laporan terakhirnya,
Dariatmo Mardianto, Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU tersebut, mengatakan bahwa UU Sisnas Iptek diharapkan dapat melengkapi perjanjian-perjanjian sebelumnya. Menurutnya, inti dari undang-undang tersebut, khususnya, menegaskan bahwa saatnya telah tiba untuk pengembangan lahan atas dasar ilmu pengetahuan, ia mencatat jika hal itu
dilakukan, hasil penelitian, pengembangan, evaluasi dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak lagi sekadar rekomendasi untuk mempertimbangkan keputusan pembangunan nasional. Ilmu dalam UU ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang diterapkan dapat diupayakan secara moral, etika dan ilmiah, ke
arah pan-force, katanya. Jakarta, Humas LIPI. Pada Agustus 2019, pemerintah gabungan DPR RI mengesahkan UU 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang dikenal sebagai UU Sains dan Teknologi. Diharapkan UU Sisnas Iptek akan membuka lebih banyak peluang bagi perkembangan ilmu pengetahuan di
Indonesia dan penerapannya di bidang teknologi dan inovasi. Di antara poin-poin penting UU Sisnas Iptek adalah Rencana Induk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), wajib penyimpanan dan pengalihan wajib data penelitian dan hasil penelitian, peningkatan batas usia pensiun peneliti
menjadi 70 tahun, pembuatan dana yang tidak terbatas untuk evaluasi dan penerapan penelitian dan pengembangan (riset dan pengembangan), paten kekayaan intelektual dan aturan untuk pengenalan UU Sisnas sains ini kitaupayakan untuk menjadikan Indonesia memiliki regulasi ilmu yang jauh lebih komprehensif. Seperti menampilkan usia pensiun para
peneliti, ini adalah solusi yang tepat untuk masalah yang kita miliki sebelumnya, kata kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Laxana Tri Handoko, pada pembukaan webinar sosialisasi Peluang Hukum Sains Sisnas untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Indonesia pada Jumat (3/7). Yukoko mencatat, peneliti LIPI akan fokus pada peningkatan
kualitas dan kuantitas kekayaan intelektual, dan produksi teknologi berdasarkan hasil penelitian diteruskan kepada mitra yang bekerja sama. Undang-undang ini juga mengatur paten. Properti adalah aset publik yang sama pentingnya dengan produk produk sendiri, lanjut Handoko. Anggota Komisi VII DPR Andy Ulyanani Paris menjelaskan, UU Sisnas Iptek
ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia ilmu pengetahuan, yang akan mampu meningkatkan kualitas dan kesejahteraan rakyat, kualitas kemandirian, daya saing dan peradaban bangsa, meningkatkan potensi sumber daya alam, mengingat kembali kearifan lokal dan sosial budaya. Kami ingin membangun ilmu pengetahuan dan sumber
daya manusia yang berkualitas dan lebih menanggapi dinamika yang terjadi, kata Andy. Selain itu, Andy juga menekankan pentingnya evaluasi teknologi impor untuk memastikan manfaatnya dalam menyelesaikan permasalahan nasional. Semua teknologi yang masuk ke Indonesia harus diperhatikan terlebih dahulu, apakah cocok untuk menyelesaikan
permasalahan negara. Tidak semua teknologi yang diimpor dari luar, akhirnya SDM kita tidak bisa maju, kata Andy. UU Sosialisasi Webinar Sisnas Iptek bertujuan untuk memastikan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia dipahami oleh semua pihak, khususnya penyelenggara kegiatan ilmiah dan teknis atas kebijakan baru yang dikeluarkan
Pemerintah, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal. (sr/ed: fz) Sumber: Biro Kerja Sama, Hukum dan Humas LIPI Sivitas Terkait: Dr. Laxana Trioko M.Sc. Ilmu pengetahuan dan Teknologi dalam posisinya untuk memajukan negara dan bangsa tidak dapat dipertanyakan lagi. Namun, kebijakan sains berdasarkan Undang-Undang 18 Tahun 2002
tentang Sistem Nasional untuk Penelitian, Pengembangan dan Teknologi, yang diadopsi dan diadopsi pada 29 Juli 2002, dianggap sebagai kontribusi yang kurang optimal terhadap pembangunan nasional. Sehingga datang upaya perbaikan dengan UU 11 Tahun 2019 tentang Sisnas Iptek. UNDANG-Undang Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi 2019 disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Agustus 2019. UU 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mulai berlaku setelah adopsi Mencumham Jasonna H. Laoli pada 13 Agustus 2019, dan masuk dalam Piagam Republik Indonesia 2019 Nomor 148. Klarifikasi UU 11 Tahun 2019 tentang sistem
nasional ilmu pengetahuan dan teknologi ditempatkan dalam Piagam 6374 Untuk memberi tahu masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mencabut Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan
Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Piagam No. 84/2002, selain Charter Book No. 4219). Pertimbangannya, dalam UU 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: mewujudkan tujuan negara untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh pertumpahan darah Mempromosikan kesejahteraan sosial,
kehidupan cerdas bangsa dan pemenuhan bersama ketertiban dunia, negara memiliki kewajiban untuk mempromosikan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk pembangunan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; bahwa dalam rangka menyumbangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi
pembangunan nasional dan mewujudkan hak asasi manusia setiap manusia dalam memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi harus diatur sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan pembangunan untuk memperkuat potensi pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka
mencapai tujuan negara, serta untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa; bahwa UU No. 18/2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan waktu, sehingga harus diganti; bahwa, atas dasar pertimbangan yang
diberikan oleh huruf a, b dan huruf c, undang-undang tentang sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi harus dibentuk; Dasar hukum UU Sains dan Teknologi Nasional 11 2019 adalah pasal 5 (1), pasal 20, ayat 28C (1) dan ayat 5 pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Klarifikasi umum UU Sisnas Iptek Undang-Dasar
Undang Negara Indonesia 1945 mendikte bahwa setiap orang berhak mengembangkan dengan memenuhi kebutuhan pokoknya, berhak atas pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. Untuk memastikan bahwa setiap orang berhak atas manfaat
ilmu pengetahuan dan teknologi, Pemerintah mempromosikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk pembangunan peradaban, serta kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan dan martabat bangsa. Bangsa Indonesia memahami bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu dikuasai, digunakan, dan dikembangkan untuk memperkuat posisi indonesia yang kompetitif dalam kehidupan global. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Sistem Riset,
Pengembangan dan Penerapan Iptek Nasional 28 tahun 2002 yang diadopsi dan diadopsi pada 29 Juli 2002. Namun, implementasi undang-undang tersebut tidak dalam posisi memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan nasional. Alasannya juga pengembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis. Satu hal yang sangat mendasar dan perlu
difokuskan kembali adalah asumsi bahwa masalah ilmu pengetahuan dan teknologi adalah masalah teknologi yang berkaitan dengan ekonomi. padahal, penguatan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan masalah ekonomi yang membutuhkan dukungan teknologi untuk mengatasinya. Kemajuan ekonomi sangat tergantung pada
kegiatan Sistem Nasional Sains dan Teknologi. UU tersebut mengingatkan semua pihak bahwa sanksi administratif dan sanksi pidana diberlakukan untuk memastikan penegakan dan kepastian hukum terhadap pelanggaran UU. Berikut isi UU 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (bukan format asli): Sistem Nasional
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Uu Bab I UMUM PROVISION Pasal 1 dalam undang-undang ini menyebutkan: Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah model hubungan, yang membentuk hubungan yang terencana, terarah, terukur dan berkelanjutan antara unsur kelembagaan dan sumber daya, sehingga dapat membangun jaringan ilmu
pengetahuan dan teknologi secara umum untuk mendukung implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dasar ilmiah dalam pengembangan dan definisi kebijakan pembangunan nasional. Sains adalah kumpulan informasi yang digali, diorganisir dan dikembangkan secara sistematis menggunakan metodologi ilmiah untuk menjelaskan dan/atau
membuktikan gejala alam dan/atau gejala sosial berdasarkan kepercayaan kepada Satu Tuhan. Teknologi adalah cara, metode atau proses penerapan dan penggunaan disiplin ilmu yang berbeda yang berguna untuk memenuhi kebutuhan, kontinuitas dan kualitas hidup manusia. Pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah proses, proses dan/atau
kegiatan dalam organisasi kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, evaluasi dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan merupakan upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, moralitas mulia, dan keterampilan yang diperlukan untuk diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi terkait pemahaman fenomena alam dan/atau sosial, bukti kebenaran atau asumsi yang tidak benar dan/atau
hipotesis, dan dengan kesimpulan kesimpulan ilmiah. Pengembangan merupakan kegiatan untuk meningkatkan manfaat dan potensi yang mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi, yang telah membuktikan kebenaran dan keselamatan untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai atau
menilai kesiapan, manfaat, konsekuensi dan konsekuensi sebelum dan/atau setelah pelaksanaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Aplikasi adalah penggunaan penelitian, pengembangan dan/atau evaluasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan teknik, inovasi dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknik adalah tentang menerapkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain atau desain untuk menghasilkan nilai terbaik dan/ atau efektif, produk dan / atau proses manufaktur dalam perspektif yang kompleks dan / atau teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan dan estetika konteks. Penemuan ini adalah gagasan seorang penemu yang bergabung dalam kegiatan tertentu
untuk memecahkan masalah teknologi dalam bentuk produk atau proses, atau untuk meningkatkan dan mengembangkan produk atau proses. Penemu adalah satu atau lebih orang yang bersama-sama mengimplementasikan ide-ide yang dimasukkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan penemuan. Inovasi merupakan hasil refleksi, penelitian,
pengembangan, evaluasi dan/atau aplikasi yang mengandung unsur kebaruan dan telah dilaksanakan serta memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial. Penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penyebaran informasi dan/atau promosi ilmu pengetahuan dan teknologi menjelang kurva dan secara luas oleh penemunya dan/atau orang lain
untuk menggunakannya untuk meningkatkan kegunaannya. Alih teknologi adalah pengalihan kemungkinan penggunaan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi antarlembak, badan atau orang, baik di dalam maupun di luar negeri, ke dalam negeri maupun sebaliknya. Audit teknologi adalah proses sistematis untuk secara objektif memperoleh dan
mengevaluasi bukti untuk aset teknologi untuk menetapkan tingkat kepatuhan terhadap kriteria dan/atau standar teknologi yang ditetapkan dan untuk memberikan hasil kepada pihak yang berkepentingan. Pembersihan teknologi adalah proses verifikasi kelayakan sebuah teknologi dengan melakukan kegiatan evaluasi untuk menilai atau menilai dampak
penerapannya pada keadaan tertentu. Kekayaan intelektual adalah kekayaan, berasal dari hasil pemikiran manusia yang menghasilkan produk atau proses yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ilmu dan teknologi kelembagaan adalah organisasi yang membentuk hubungan antara organisasi dan/atau sekelompok orang untuk berkolaborasi dalam
penelitian, pengembangan, evaluasi dan/atau penerapan kegiatan ilmiah dan teknologi. Sumber daya ilmiah dan teknis merupakan nilai potensial yang bermanfaat bagi pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perusahaan adalah BUMN, perusahaan lokal atau swasta dalam bentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Semua pihak yang terlibat
dalam pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah pihak yang berkepentingan. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia, yang memegang kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia dengan bantuan Wakil Presiden dan Menteri, seperti halnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Pemerintah
daerah adalah kepala pemerintah daerah yang menjalankan urusan publik yang menjadi otoritas daerah otonom. Sistem Nasional Sains dan Teknologi didirikan: iman dan meninggalkan satu Tuhan; kemanusiaan; Keadilan; (Dan Allah Maha Keamanan) terhadap orang-orang yang beriman (lagi Maha Mengetahui) orang yang lebih 1. Kebenaran ilmiah;
Transparansi Ketersediaan dan penghormatan terhadap pengetahuan tradisional dan kearifan lokal. Pasal 3 Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan untuk meningkatkan dan meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengembangan, evaluasi dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mengarah pada penemuan dan
inovasi; Peningkatan intensitas dan kualitas interaksi, kemitraan, sinergi antara pemangku kepentingan dalam sains dan teknologi; Meningkatkan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat; dan meningkatkan kemandirian, daya saing bangsa dan daya tarik
bangsa untuk memajukan peradaban bangsa melalui penyatuan internasional. Pasal 4 Sistem Nasional Sains dan Teknologi mengakui, menghormati, mengembangkan dan melestarikan keragaman pengetahuan tradisional, kearifan lokal, sumber daya alam dan budaya biologis dan non-biologis sebagai bagian dari identitas suatu negara. Ilmu pengetahuan
dan teknologi berperan: menjadi landasan perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan berdasarkan ideologi pan-force; Meningkatkan kualitas hidup dan memastikan keadilan dan kesejahteraan sosial; Meningkatkan ketahanan, kemandirian dan daya saing bangsa; mempromosikan peradaban sebuah bangsa berdasarkan Tuhan dan
melestarikan nilai-nilai etika sosial yang manusiawi; dan melindungi seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia serta menjaga dan menjaga keseimbangan alam. Bagian kedua dari Pasal 6 Pasal 6 Penelitian Ilmiah dan Teknis diposisikan sebagai modal dan investasi dalam pembangunan nasional jangka pendek, menengah dan panjang untuk
meningkatkan kualitas hidup manusia; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Peningkatan kemandirian Meningkatkan daya saing bangsa; memajukan peradaban nasional; Selamatkan alam Melindungi dan melestarikan seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia; dan menjadi dasar untuk membuat kebijakan dan tantangan pembangunan. Ilmu
pengetahuan dan Teknologi dikembangkan atas dasar Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai dasar dan satuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan nasional yang dimaksud pada ayat 2 meliputi rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan. Pasal 7 Ketentuan tambahan
tentang peran ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan, yang dipandu oleh arahan ideologi Pankasila, sebagaimana disebutkan dalam surat pasal 5 dan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimaksud dalam Pasal 6 diatur oleh peraturan pemerintah. Dalam rangka mencapai
tujuan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dimaksud dalam Pasal 3, telah dikembangkan rencana induk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rencana Induk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dimaksud pada ayat 1, menjadi tolok ukur rencana pembangunan jangka panjang nasional dan menjadi dasar penyusunan rencana
pembangunan jangka menengah nasional. Rencana induk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dijadikan panduan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rencana induk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disusun untuk jangka panjang; Jangka menengah; dan setiap tahun. Rencana induk jangka panjang untuk pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi, dimaksud pada ayat (4) Huruf A, disusun untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat direvisi 1 (sekali) setiap 5 (lima) tahun. Rencana umum pengembangan jangka menengah ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimaksud pada ayat b telah disusun untuk jangka waktu lima (lima) tahun. Rencana induk
tahunan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimaksud pada ayat (4) huruf c, disusun dalam waktu satu (satu) tahun. Rencana induk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimaksud dalam Pasal 8 disusun oleh Pemerintah pusat. Pemerintah pusat sedang berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam pengembangan rencana
induk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimaksud pada ayat 1. Rencana induk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disusun dengan sangat hormat: manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, kesejahteraan manusia, kemandirian, daya saing nasional dan peradaban nasional; Sumber daya alam potensial Sumber
daya potensial ilmu pengetahuan dan teknologi kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; ilmu dan teknologi sosial budaya, serta kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat; Potensi dan pembangunan sosial ekonomi kawasan ini; Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan pengembangan lingkungan yang strategis. Pasal 11
Rencana Induk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jangka Panjang paling sedikit berisi: strategi sains dan teknologi dalam visi, misi dan pengembangan; Tujuan dan tahapan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Pemberdayaan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi; Pengembangan sumber daya ilmiah dan teknologi; dan memperkuat
potensi ilmu pengetahuan dan teknologi. Rencana induk jangka menengah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi paling sedikit berisi: tujuan nasional untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Tahapan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
Pengembangan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi; Pengembangan sumber daya ilmiah dan teknologi; Pengembangan jaringan ilmiah dan teknologi; Dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rencana umum pengembangan jangka menengah ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimaksud pada ayat 2 dituangkan dalam rencana
induk tahunan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 12 Ketentuan tambahan yang berkaitan dengan rencana induk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 diatur dengan peraturan pemerintah. Pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi didasarkan pada rencana induk
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana ter ter terkuas dalam Pasal 8. Pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dilakukan oleh individu; Kelompok Organisasi kewirausahaan; Lembaga publik atau swasta; dan/atau perguruan tinggi. Pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui: Pendidikan; Penelitian;
Pengembangan; Penilaian; dan aplikasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimaksud pada ayat 1 dikoordinasikan oleh Pemerintah pusat. Pelaksanaan program sains dan teknologi melalui pendidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat 14 A, dilaksanakan dengan: pelatihan sumber daya manusia untuk ilmu pengetahuan dan teknologi; Meningkatkan
kualitas dan kesesuaian ilmu pengetahuan dan teknologi; dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 16 Pelaksanaan program sains dan teknologi melalui pendidikan yang dimaksud dalam pasal 15 dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya negara dan
mengutamakan kebutuhan nasional untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian. Pasal 17 Pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat. Edukasi oleh Pemerintah atau masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian ketiga dari pasal 18 pasal 18
Pemerintah Pusat menjamin independensi dan kebebasan ilmiah dalam penelitian, sebagaimana dimaksud pada ayat 14 (1) huruf b dan pembangunan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 14. Pasal 19 Penelitian dilakukan untuk meningkatkan penguasaan ilmu dasar dan ilmu terapan, termasuk ilmu sosial, yang digunakan untuk menciptakan
dan/atau mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain penciptaan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana dituangkan pada ayat 1, penelitian juga dapat menjadi solusi atas permasalahan pembangunan. Pasal 20 Pembangunan sedang dilakukan sebagai tindak lanjut penelitian untuk meningkatkan
kesejahteraan manusia dan perkembangan peradaban. Pasal 21 Hasil Penelitian dan Pengembangan diterbitkan dan didistribusikan oleh sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi kelembagaan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan Pasal 22 Kekayaan intelektual penelitian ilmiah dan/atau
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dikelola sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kepemilikan kekayaan intelektual yang dibiayai dari penerimaan negara dan pengeluaran dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah menjadi hak pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, penemu dan/atau lembaga penelitian dan penelitian
Penemu. Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah, penemu dan/atau lembaga penelitian dan penelitian dan pengembangan penemu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak atas royalti dari komersialisasi kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepemilikan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat dikecualikan jika dinyatakan lain oleh para pihak dalam perjanjian tertulis. Penilaian yang dimaksud pada ayat 14 pasal 14 (1) huruf d dimaksudkan untuk memberikan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengatasi permasalahan pembangunan. Penilaian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui: teknik;
Teknologi kliring; dan audit teknologi. Kasus rekayasa dimaksud pada ayat 23 pasal 23 (2) Huruf A dilakukan dalam rangka memperoleh nilai yang lebih aman dan lebih baik, proses manufaktur dan/atau produk untuk kepentingan masyarakat. Desain teknik yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan sebagai bagian dari kegiatan: pengujian; Pengembangan
teknologi Desain dan eksploitasi. Desain yang dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perspektif yang kompleks dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika. Pembersihan teknologi dimaksud pada ayat 23 (2) huruf B dan audit teknologi dimaksud pada ayat 2 pasal 23 (2) huruf C dilakukan pada teknologi yang strategis dan/atau
yang sumber pendanaannya berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kliring teknologi dan audit teknologi dilakukan oleh pemerintah pusat. Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan kliring teknologi dan audit teknologi diatur oleh peraturan pemerintah. Mengetahui kesiapan teknologi dilakukan untuk mengukur tingkat kesiapan teknologi.
Tingkat kesiapan teknologi yang dimaksud pada ayat 1 diukur oleh penilai. Ketentuan selanjutnya pada ayat 1 diatur oleh peraturan pemerintah. Pelaksanaan yang dimaksud pada ayat 14 pasal 14 (1) huruf e didasarkan pada penelitian, pengembangan dan/atau evaluasi. Implementasi yang dimaksud pada ayat 1 adalah mempromosikan inovasi sebagai
upaya meningkatkan produktivitas pembangunan, otonomi dan daya saing bangsa. Aplikasi yang dimaksud dalam pasal 27 dapat dilakukan melalui: Transfer teknologi; Mediasi; Penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi; Dan Deng Teknologi. Pasal 29 Pengalihan teknologi, sebagaimana ter termukakan dalam surat pasal 28, dapat dilakukan secara
komersial atau nonkomersial. Pengalihan teknologi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan: penerima pengalihan teknologi memiliki prioritas, berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Penerima transfer dapat menggunakan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan masyarakat, bangsa



dan negara; Kekayaan intelektual dan hasil penelitian yang telah dialihkan belum dinyatakan rahasia sesuai dengan ketentuan undang-undang; dan alih teknologi tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan undang-undang. Pengalihan teknologi, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan melalui: lisensi; Kolaborasi Layanan sains dan teknologi;
dan/atau pengalihan teknologi tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan. Pembelian produk transfer teknologi harus dilakukan sebagai bagian dari kliring teknologi dan audit teknologi. Ketentuan lebih lanjut tentang pengalihan teknologi diatur oleh peraturan pemerintah. Pasal 30 Mediasi Teknologi, dimaksud dalam
pasal 28 huruf b, adalah upaya untuk mengusulisiasi proses penemuan dan inovasi antara produsen dan calon pengguna teknologi tersebut. Pasal 31 Mediasi teknologi, sebagaimana tertudakan dalam pasal 30, dapat dilaksanakan dengan mendorong pengenalan hasil penemuan di lembaga teknologi bagi calon pengguna; dan mengidentifikasi kebutuhan
pengguna potensial dalam teknologi yang mereka butuhkan. Mediasi teknologi yang dimaksud pada ayat (1) dapat: inkubasi teknologi; Pertemuan bisnis teknologi; Kemitraan dan/atau mempromosikan hasil penemuan. Pasal 32 Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dimaksud dalam surat dari pasal 28, sedang dilaksanakan oleh Pemerintah pusat dalam
rangka meningkatkan penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi. Difusi ilmu pengetahuan dan teknologi dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap calon pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan: penguatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi; Menilai kesiapan pengguna teknologi dan mempromosikan peningkatan
kemampuan pengguna teknologi untuk menyerap. Pasal 33 Komersialisasi teknologi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf d, dapat dilakukan dengan: inkubasi teknologi; Kemitraan industri; dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah pusat dan daerah melakukan sinkronisasi dalam mempromosikan perkembangan
teknologi inkubasi, kemitraan industri, dan/atau pengembangan bidang keilmuan dan teknis sejalan dengan kesiapan daerah dan praktik terbaik. Pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan penemuan dan inovasi. Penemuan dan inovasi yang disebutkan pada ayat (1) dimaksudkan untuk: Masalah nasional; Kombinasi
sudut pandang dan konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika; dan mendapatkan nilai tambah dari produk dan/atau proses manufaktur untuk kepentingan masyarakat. Penemuan dan inovasi yang disebutkan pada ayat (1) didasarkan pada: penelitian dasar, penelitian dan pengembangan terapan; Transfer teknologi; Rekayasa terbalik
Mediasi teknologi; Penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau komersialisasi teknologi. Kondisi penemuan dan inovasi diatur oleh aturan negara. Pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk mempromosikan perlindungan dan penggunaan kekayaan intelektual melalui penemuan dan inovasi nasional. Perlindungan dan penggunaan kekayaan
intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk menggunakan hasil penemuan dan inovasi nasional. Pasal 37 Pemerintah Pusat menyediakan penggunaan penelitian, pengembangan, evaluasi dan penerapan berupa penemuan dan inovasi untuk
pembangunan nasional. Mendorong penerapan Pasal 38 Pendidikan Kewirausahaan, yang menghasilkan penemuan dan inovasi nasional melalui pemanfaatan penelitian, pengembangan, evaluasi dan penerapan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 37. Insentif yang dimaksud pada ayat 1 adalah dalam bentuk: jaminan untuk akuisisi beberapa produk
inovatif; dan/atau memastikan bahwa produk inovatif termasuk dalam katalog elektronik pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian, pengembangan, evaluasi dan penerapan harus dilakukan sesuai dengan kode etik di bidang ilmu pengetahuan. Komisi etik khusus telah dibentuk untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik yang dimaksud pada ayat
(1). Keanggotaan Komisi Etik yang dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi anggota dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Komisi Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengkaji dan menetapkan kelayakan etik, serta menilai dan memantau pelaksanaan Kode Etik dalam penelitian, pengembangan, evaluasi dan penerapan sesuai dengan bidang
ilmu pengetahuan. Dalam hal terjadi pelanggaran Kode Etik Penelitian, Pengembangan, Evaluasi dan Penerapan, Maka Komisi Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang melakukan pemeriksaan dan berwenang. Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan Tata Tertib dalam penelitian, pengembangan, evaluasi dan penerapan, serta komisi
perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hingga ayat (5), diatur oleh peraturan pemerintah. Pemerintah pusat menyediakan transfer wajib dan harus menyimpan semua data primer dan hasil dari penelitian, pengembangan, evaluasi dan penerapan hasil. Pemindahan wajib dan penyimpanan wajib, sebagaimana dinyatakan pada ayat (1), dilakukan
oleh: sponsor; Ilmu Sumber Daya Manusia dan ilmu dan teknologi kelembagaan. Data primer yang disebutkan pada ayat (1) adalah data mentah asli dalam berbagai bentuk yang berasal dari penelitian, pengembangan, evaluasi dan Penelitian, pengembangan, evaluasi dan penerapan ayat (1) adalah hasil penelitian, pengembangan, evaluasi dan penerapan
di bidang kekayaan intelektual. Data primer dan hasil penelitian, pengembangan, evaluasi dan aplikasi yang dimaksud pada ayat (1) disimpan selama minimal 20 (dua puluh) tahun. Ketentuan yang disebutkan pada ayat (1) berlaku untuk penelitian, pengembangan, evaluasi dan pelaksanaan yang dilaksanakan di Indonesia dan/atau didanai oleh pemerintah
pusat, otoritas daerah dan/atau organisasi usaha. Data harus ditransfer dan harus disimpan, sebagaimana tersaat pada ayat 1, harus dikelola secara bertanggung jawab. Pengelolaan data harus dan harus disimpan pada ayat 1, yang dilakukan melalui sistem informasi sains dan teknologi yang terintegrasi secara nasional. Ketentuan lebih lanjut yang
berkaitan dengan pemindahan wajib dan wajib penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh peraturan pemerintah. Penelitian, pengembangan, evaluasi dan penerapan harus dijadikan dasar ilmiah dalam pengembangan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional. Ketentuan penelitian, pengembangan, evaluasi dan penerapan, yang
seharusnya digunakan sebagai dasar ilmiah dalam pengembangan dan definisi kebijakan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh peraturan pemerintah. Ilmu dan teknologi kelembagaan terdiri dari: lembaga penelitian; Lembaga evaluasi dan aplikasi; Perguruan tinggi; Organisasi kewirausahaan; dan lembaga pendukung.
Pasal 43 Lembaga Penelitian, sebagaimana termuat dalam pasal 42, berfungsi untuk memperkuat potensi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kinerja fungsi yang disebutkan pada ayat (1), lembaga penelitian bertanggung jawab untuk memproduksi penemuan dan memeriksa potensi penggunaannya. Pasal 44 Lembaga Evaluasi dan
Penerapan, sebagaimana diuraikan dalam pasal 42 huruf b, berfungsi untuk mengembangkan penguasaan teknologi dan meningkatkan penggunaan teknologi. Dalam fungsi yang disebutkan pada ayat 1, Lembaga Evaluasi dan Pelaksanaan bertanggung jawab untuk menciptakan inovasi dan mendorong keberhasilan pelaksanaannya. Pasal 45 perguruan
tinggi, sebagaimana dituangkan dalam huruf 42 c, menyediakan sumber daya manusia untuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam fungsi yang disebutkan pada ayat (1), perguruan tinggi bertanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan tridarma universitas. Perguruan tinggi yang disebutkan pada ayat (2), yang mampu menghasilkan penemuan dan
inovasi, dapat dirangsang. Insentif dimaksud pada ayat (3) berupa dukungan terhadap sumber daya ilmiah dan teknologi. Pasal 46 Pendidikan Bisnis, dimaksud dalam pasal 42 d, memperkuat kapasitas teknik, penemuan, inovasi dan penyebaran ilmu pengetahuan dan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang memiliki nilai tambah. Dalam
menjalankan fungsi yang disebutkan pada ayat (1), Organisasi Perusahaan bertanggung jawab untuk memanfaatkan penelitian, pengembangan, evaluasi dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk penemuan dan inovasi. Pasal 47, yang mendukung lembaga yang dimaksud dalam pasal 42 huruf, berfungsi untuk mendukung dan
membentuk iklim yang kondusif bagi penelitian, pengembangan, evaluasi dan penerapan penemuan dan inovasi. Dalam fungsi yang disebutkan pada ayat (1), lembaga pendukung bertanggung jawab untuk membantu mengatasi masalah atau kesenjangan yang mencegah sinergi dan ketersediaan dukungan berkelanjutan untuk penelitian, pengembangan,
evaluasi dan aplikasi untuk penemuan dan inovasi. Pasal 48 untuk penelitian, pengembangan, evaluasi dan penerapan, serta penemuan dan inovasi terpadu yang dibentuk oleh Otoritas Riset dan Inovasi Nasional. Presiden telah membentuk badan riset dan inovasi nasional, dimaksud pada ayat 1. Ketentuan yang berkaitan dengan badan riset dan inovasi
nasional yang dimaksud pada ayat (1) dan 2 diatur oleh Keputusan Presiden. Sumber daya ilmiah dan teknologi terdiri dari: ilmu sumber daya manusia dan teknologi; Pendanaan untuk sains dan teknologi; dan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimaksud pada ayat 1 terus ditingkatkan
kesesuaian dan nilai yang berguna dari setiap unsur kelembagaan iptek. SDM iptek yang disebutkan pada ayat 1 pasal 49 diklasifikasikan oleh peneliti; Insinyur Dosen; dan sumber daya manusia ilmiah dan teknologi lainnya. SDM iptek yang dimaksud pada ayat 1 memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sumber daya manusia
ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimaksud pada ayat 1 dikelola oleh Kelembagaan Iptek. Untuk memastikan akuntabilitas personel profesi ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana ter tersaat pada ayat (1) dibentuk organisasi ilmiah profesi. SDM iptek yang dimaksud pada ayat 1 pasal 50 berstatus : Aparatur Sipil Negara; Tentara Nasional
Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; Karyawan yang bekerja di institusi yang disediakan oleh undang-undang dan peraturan; Pekerja swasta; Ayat 2 Tingkat Perkantoran dan Usia Pensiun Pasal 52 Peneliti dan insinyur dengan status kepegawaian pegawai negeri memiliki jabatan fungsional pertama tenaga ahli, ahli muda, ahli madya dan
tenaga ahli primer. Pasal 53 Peneliti dan Insinyur, disebutkan dalam Pasal 52, usia pensiun: 58 (lima puluh delapan) tahun pada jabatan fungsional pertama ahli dan ahli muda; 65 (enam puluh lima) tahun pada jabatan fungsional anggota Madia; dan 70 (tujuh puluh) tahun pada tingkat jabatan fungsional ahli utama. Peneliti dan insinyur pada batas usia
pensiun sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat diperhatikan dalam penelitian, pengembangan, evaluasi dan penerapan kegiatan, serta penemuan dan inovasi yang disediakan: siap; Kompetensi ilmiahnya diperlukan. kesehatan jasmani dan rohani sesuai dengan standar kompetensi. Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan batas usia pensiun
bagi peneliti dan insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan syarat evaluasi dalam penelitian, pengembangan, evaluasi dan penerapan, serta penemuan dan inovasi yang dimaksud pada ayat (2), diatur oleh peraturan pemerintah. Pasal 54 Sdm Iptek, yang berstatus Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia,
sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51, memiliki gelar jabatan dan usia pensiun sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pasal 55, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 50, memiliki tingkat jabatan akademik sebagai guru dan usia pensiun sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pasal 56 Pemerintah Pusat menetapkan kualifikasi profesional
kepada peneliti, insinyur dan sumber daya manusia lainnya yang berstatus sains dan teknologi: pekerja yang bekerja di lembaga yang disediakan oleh hukum; dan pekerja swasta. Peneliti, insinyur dan sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya yang dimaksud pada ayat (1) sama-sama memenuhi syarat berdasarkan ketentuan undang-
undang. Peneliti, insinyur dan spesialis ilmu pengetahuan dan teknologi sumber daya manusia lainnya yang dimaksud pada ayat (1) memiliki topi pada ukuran jabatan dan usia pensiun sesuai dengan kualifikasi profesi yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat. Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan kualifikasi profesional peneliti, insinyur dan
profesional ilmu pengetahuan dan teknologi sumber daya manusia lainnya yang dimaksud pada ayat (1) diatur oleh peraturan pemerintah. Pasal 57, Pasal 57, melindungi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang sumber daya manusia dari penelitian, pengembangan, evaluasi dan penerapan, serta penemuan dan inovasi. Perlindungan, sebagaimana
dimaksud pada ayat 1) berupa jaminan sosial dan bantuan hukum. Ketentuan perlindungan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 2 diatur oleh peraturan pemerintah. Pasal 58 Penelitian ilmiah dan teknis, pengembangan, evaluasi dan penerapan dalam sumber daya manusia yang menghasilkan penemuan dan inovasi sesuai dengan
metodologi ilmiah dan penelitian, pengembangan, dan aplikasi Penemuan dan inovasi, serta melarikan diri dari Komisi Etik dengan hasil yang tidak sesuai harapan, tidak dikenakan sanksi. Bagian ketiga dari pasal 59 pasal 59 Undang-Undang Keuangan Sains dan Teknologi, dimaksud pada ayat 1 pasal 49, tertuang dalam: anggaran pendapatan dan
pengeluaran publik; Anggaran pendapatan dan belanja daerah; Penelitian, pengembangan, evaluasi, dan dana aplikasi abadi untuk produksi penemuan dan inovasi; Organisasi kewirausahaan; dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pasal 60 Pendanaan untuk kegiatan sains dan teknologi menjadi fokus
utama anggaran pendapatan dan belanja Negara, sebagaimana ter termuang dalam Pasal 59 huruf dengan alokasi anggaran yang memadai dan ber berkelanjutan sesuai dengan skala prioritas rencana induk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 61 Pendanaan untuk pelaksanaan dana ilmiah dan teknologi yang dialokasikan dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah, sebagaimana terutang dalam huruf b pasal 59, dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pasal 62 Pemerintah menetapkan dana tetap penelitian, pengembangan, evaluasi dan aplikasi untuk produksi penemuan dan inovasi. Dana Tetap Penelitian, Pengembangan, Evaluasi dan Aplikasi
Penemuan dan Inovasi yang dimaksud pada ayat 1 didanai dari pendapatan dan pengeluaran pemerintah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Dana Abadi Penelitian, Pengembangan, Evaluasi dan Implementasi Penemuan dan Inovasi, menurut sumber dari APBN, dapat dialokasikan dari anggaran pendidikan atau alokasi ekstra anggaran untuk
pendidikan. Hasil dari pengembangan penelitian, eksperimen, evaluasi dan penerapan dana penemuan dan inovasi abadi yang dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk membiayai penelitian, eksperimen, evaluasi dan aplikasi untuk produksi penemuan dan inovasi, operasi kelembagaan dana abadi, serta untuk pemupukan permanen penelitian,
pengembangan, evaluasi dan aplikasi untuk produksi penemuan dan inovasi. Pendistribusian penelitian, pengembangan, evaluasi dan penerapan abadi untuk produksi penemuan dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan pengelolaan dana penelitian,
pengembangan, evaluasi dan aplikasi abadi untuk produksi penemuan dan inovasi yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden. Pasal 63 pembiayaan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimaksud oleh badan usaha komersial, sebagaimana ter dalam pasal 59 huruf d: pengeluaran badan usaha tentang penelitian,
pengembangan, evaluasi dan penerapan produksi penemuan dan inovasi; bagian dari laba bersih Perusahaan, Mengembangkan, mengevaluasi, dan menerapkan produksi penemuan dan inovasi; dan/atau alokasi pendapatan bersih dapat digunakan untuk penelitian, pengembangan, evaluasi dan aplikasi penemuan dan inovasi berupa pembentukan dan
pemupukan dana abadi, kepercayaan, dan kegiatan. Penetapan dan/atau keputusan penggunaan laba bersih badan usaha, termasuk jumlah tersebut, dilakukan dalam hal kesusilaan dan keadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 64 Pengeluaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 63 dapat diberikan
pengurangan pajak sebagai insentif untuk menghasilkan penemuan, berinovasi, mengadopsi teknologi baru dan/atau mentransfer teknologi untuk pengembangan industri guna meningkatkan daya saing industri. Insentif yang diberikan pada ayat 1 diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian keempat dari pasal 65 Sarana dan
prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi menyediakan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 49, huruf c dilakukan melalui perbaikan, konstruksi, pemeliharaan dan/atau pengoperasian: penelitian laboratorium, pengembangan, evaluasi dan penerapan; Bidang
penelitian, pengembangan, evaluasi dan penerapan; Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sains dan Teknologi; Pusat Inovasi Pusat Inkubasi; dan/atau pusat sarana dan prasarana sains dan teknologi lainnya. Pasal 66 Lembaga Penelitian, Pengembangan, Evaluasi dan Penerapan, yang mewajibkan penemuan dan inovasi untuk merekam dan mencatat objek
dan infrastruktur sumber daya ilmiah dan teknologi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pasal 67 Sarana dan Prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dimaksud dalam pasal 65 dapat dikelola oleh gugus tugas yang menerapkan struktur pengelolaan keuangan pelayanan publik. Sarana dan prasarana lembaga ilmiah dan teknis yang dimaksud
dalam pasal 65, yang dimiliki swasta, dikelola sesuai dengan ketentuan undang-undang. SDM iptek memiliki hak atas kemudahan penggunaan dan penggunaan sarana dan prasarana iptek, yang dimaksud pada ayat (1) dan dimiliki oleh pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pasal 68 Pendanaan untuk
ilmu pengetahuan dan teknologi serta infrastruktur dapat dilakukan dengan mengorbankan: pendapatan pemerintah dan pengeluaran anggaran; Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. Pasal 69 tentang penyediaan, pengumpulan data dan akses sarana dan prasarana keilmuan dan
teknologi, dimaksud dalam pasal 65, pasal 66 dan pasal 67 (3), juga berlaku untuk sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan sektor swasta. Pasal 70 Ketentuan tambahan tentang sumber daya ilmiah dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 diatur oleh peraturan pemerintah. Jaringan Sains dan Teknologi adalah kolaborasi ilmu dan teknologi
sumber daya manusia interaktif yang menggabungkan unsur kelembagaan sains dan teknologi untuk memberikan produktivitas dan manfaat yang lebih besar daripada semua elemen ilmu dan teknologi kelembagaan. Pasal 72 Unsur Kelembagaan Iptek harus bermitra dalam penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan Jaringan
Iptek. Kemitraan yang dimaksud pada ayat 1 meliputi: kemudahan akses informasi; Akses yang lebih mudah ke sarana dan prasarana sains dan teknologi; dan mobilitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemitraan yang dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dengan mitra asing. Dalam kemitraan yang dimaksud pada ayat 3, ilmu dan
teknologi kelembagaan harus: mentransfer teknologi; dan bebas berbasis menjadi kebijakan luar negeri aktif. Kemitraan yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 73 Dalam hal penelitian, pengembangan, evaluasi dan implementasi, menghasilkan penemuan dan inovasi yang sepenuhnya atau
sebagian didanai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana disebutkan dalam pasal 42, individu dan kelompok masyarakat mengalihkan teknologi ke badan usaha, masyarakat, otoritas pusat dan/atau otoritas setempat. Kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimaksud
pada ayat 1 berhak mengelola penemuan dan inovasi melalui penelitian, pengembangan, evaluasi dan penerapan untuk memperkuat dan mengembangkan institusinya. Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan pengelolaan penemuan dan inovasi sebagai hasil penelitian, pengembangan, evaluasi dan penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur oleh peraturan pemerintah. Pasal 74 Pertukaran informasi ilmiah dan teknologi antara kelembagaan lembaga iptek difasilitasi oleh Pemerintah pusat. Kelembagaan iptek dimaksud dalam pasal 42 menyebarluaskan informasi terkait penemuan dan inovasi sebagai hasil penelitian, pengembangan, evaluasi dan penerapan, termasuk penyebaran hasil
kekayaan intelektual, jika tidak demi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual. Dengan pengelolaan kekayaan intelektual yang ditingkatkan, unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membentuk unit pengelolaan kekayaan intelektual. Pasal 75 Penelitian, pengembangan, evaluasi dan penerapan dapat dilaksanakan oleh Lembaga
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Asing dan/atau Asing. Penelitian, pengembangan, evaluasi dan penerapan Kelembagaan Iptek orang asing dan/atau orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi wewenang oleh Pemerintah pusat. Dalam memberikan penelitian, pengembangan, evaluasi dan penerapan terhadap ilmu pengetahuan dan
teknologi kelembagaan bagi orang asing dan/atau orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Etik melaksanakan kelayakan etika, sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 (4). Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan penerbitan izin penelitian, pengembangan, evaluasi dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 76 kelembagaan iptek dan/atau orang asing yang disebutkan dalam pasal 75 dan masyarakat Indonesia melakukan penelitian, pengembangan, evaluasi dan penerapan dengan pendanaan asing dalam penelitian, pengembangan, evaluasi dan penerapan di Indonesia: kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan; Menghasilkan produk yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia; Menarik sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia dengan potensi ilmiah yang sama sebagai mitra; Sertakan nama sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi dalam setiap produk yang dihasilkan oleh kolaborasi; Transfer teknologi
Memberikan data utama tentang penelitian, pengembangan, evaluasi dan kegiatan aplikasi yang dimaksud dalam pasal 40 (3); Memastikan pangsa keuntungan yang proporsional sesuai dengan perjanjian pemangku kepentingan; dan perjanjian tertulis telah disimpulkan untuk mentransfer materi untuk transmisi atau transmisi material dalam bentuk fisik dan/
atau digital. Pasal 77, untuk perlindungan semua, dilarang mentransfer bahan keanekaragaman hayati, sampel lokal Indonesia, kekayaan sosial, budaya dan kearifan lokal ke Indonesia, baik secara fisik maupun digital, selama uji materi dapat dilakukan di Indonesia. Dalam hal pengujian materi yang dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan di
Indonesia, pengalihan materi harus dilengkapi dengan perjanjian pengalihan materi sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 huruf. Pasal 78 Dalam mendukung pengenalan jaringan ilmiah dan teknologi, Pemerintah Pusat sedang membentuk sistem informasi ilmiah dan teknologi nasional. Sistem Informasi Sains dan Teknologi Nasional, sebagaimana
diuraikan pada ayat 1, adalah kumpulan data utama implementasi ilmiah dan teknologi yang terintegrasi secara nasional. Sistem Informasi Sains dan Teknologi Nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berfungsi sebagai sumber informasi bagi penyelenggara Sistem Informasi Sains dan Teknologi Nasional dikembangkan dan dikelola oleh Pemerintah
pusat atau lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah pusat. Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan sistem informasi nasional ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimaksud pada ayat (3) dan 4 diatur oleh Keputusan Presiden. BAB IX COOLY DAN BAGIAN PERTAMA dari Pengembangan Pasal 79 Pemerintah Pusat adalah berkembang di bidang
pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengembangkan motivasi, insentif dan fasilitas, serta menciptakan iklim, kondusif untuk pengembangan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pemerintah daerah mengembangkan pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayahnya melalui peningkatan motivasi, insentif dan
penciptaan iklim, berkontribusi pada pertumbuhan dan sinergi unsur kelembagaan, sumber daya dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bagian integral dari sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 80 Dalam rangka menciptakan iklim yang menguntungkan, sebagaimana ter terkuang dalam pasal 79, pemerintah pusat dan
pemerintah daerah sedang mengembangkan alat kebijakan untuk mendukung pengembangan sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi. Dokumen politik yang disebutkan dalam ayat 1 dapat berupa: dukungan sumber daya; Dukungan kelembagaan untuk bala bantuan; Insentif dan pelaksanaan program sains dan teknologi. Pasal 81 Pemerintah
Pusat mengkoordinasikan pembangunan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pembinaan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pembangunan kelembagaan sumber daya ilmiah, teknologi, ilmiah dan teknologi serta jaringan ilmiah dan teknis. Pasal 82 Untuk mempromosikan kelembagaan iptek, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat
merangsang lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga penilaian dan pelaksanaan. Insentif yang diberikan pada ayat 1 hanya dilakukan untuk lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga evaluasi dan aplikasi yang terdaftar. Lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga penilaian dan pelaksanaan terdaftar yang dimaksud
pada ayat 2 harus mengirimkan data dan informasi pengenalan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memastikan bahwa mereka benar dan akurat. Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan pendaftaran lembaga penelitian dan pengembangan, serta lembaga evaluasi dan aplikasi yang dimaksud pada ayat (2), diatur oleh peraturan pemerintah. Pasal 83
Pengembangan Kelembagaan Iptek dimaksud pada ayat 81 (2), dilakukan dengan pendampingan dan asisten. Pengembangan sumber daya ilmiah dan teknologi dimaksud pada ayat 2 pasal 81 dilakukan dengan: sertifikasi sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi; Insentif Pengembangan, evaluasi dan penerapan yang mengarah pada
penemuan dan/atau inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi; dan peningkatan sarana dan prasarana sains dan teknologi. Pembangunan jaringan iptek, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal 81, didasarkan pada kemitraan kelembagaan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dengan Pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi usaha, masyarakat,
lembaga sains dan teknologi asing, lembaga asing dan lembaga internasional. Pembangunan dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan (3) dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan pembinaan dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 84 Dalam
rangka memperkuat dan mengembangkan kebijakan iptek, Pemerintah pusat secara berkala mengukur indikator keilmuan dan teknologi nasional. Pasal 85 Pemerintah Pusat melindungi kepentingan rakyat, bangsa dan negara, serta keseimbangan kehidupan manusia dan keberlangsungan fungsi lingkungan hidup dalam dampak negatif penelitian,
pengembangan, evaluasi dan penerapan serta penemuan dan inovasi. Untuk melindungi kepentingan yang dimaksud pada ayat 1), Pemerintah pusat mengatur perizinan untuk kegiatan penelitian, eksperimen, evaluasi dan advokasi, serta penemuan dan inovasi berisiko tinggi dan berbahaya sehubungan dengan standar nasional dan peraturan yang berlaku
secara internasional. Penelitian, eksperimen, evaluasi dan implementasi, serta penemuan dan inovasi yang berisiko tinggi dan berbahaya, sebagaimana tersayang pada ayat (2), harus disahkan oleh pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan izin penelitian, pengembangan, evaluasi dan penerapan etika berisiko tinggi, komisi etik dilakukan oleh Komisi Etik,
sebagaimana ter termukesampingkan dalam pasal 39 (4). Ketentuan perizinan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh peraturan pemerintah. Bagian kedua dari pengawasan pasal 86 adalah memantau perencanaan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan rencana induk pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Pengawasan yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Pemerintah pusat. Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pemerintah pusat mengawasi kegiatan: penyimpanan wajib data primer dan hasil penelitian dan pengembangan; Transfer bahan; Penelitian, pengembangan, evaluasi dan aplikasi serta penemuan dan inovasi: ilmu
kelembagaan dan teknologi asing; dan/atau orang asing. Penelitian, pengembangan, evaluasi dan aplikasi serta penemuan dan inovasi berisiko tinggi dan berbahaya; dan transfer teknologi. Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan pengawasan di (1), (2) dan (3) diatur oleh peraturan pemerintah. BAB X PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
MASYARAKAT Pasal 87 Komunitas terlibat dalam mendukung dan berbagi iklim yang dapat berkontribusi pada pengembangan Sistem Sains dan Teknologi Nasional. Perhimpunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pengembangan profesionalisme dan etika profesi melalui organisasi profesi ilmiah sesuai
dengan ketentuan hukum. Masyarakat umum atau komunitas ilmiah dan teknologi, melakukan penelitian ilmiah dan teknis, pengembangan, evaluasi dan penerapan, serta penemuan dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diberikan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Pasal 88 Setiap warga negara memiliki hak yang
sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan, penggunaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Setiap warga negara yang melakukan penelitian, pengembangan, evaluasi dan penerapan, serta penemuan dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diberikan dari pemerintah pusat,
pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Pasal 89 Subjek Perusahaan mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk peningkatan peluang penelitian, eksperimen, penilaian dan aplikasi, serta penemuan dan/atau inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan produktivitas produksi dan daya saing barang dan jasa manufaktur.
Distribusi beberapa hasil yang dimaksud pada ayat 1 dapat digunakan dalam keadaannya sendiri dan juga dapat digunakan untuk membentuk kemitraan dengan elemen kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya. Organisasi komersial yang menyalurkan sebagian penghasilannya sebagaimana dibujuk pada ayat (1) dapat tertarik pada
perpajakan, fasilitas kepabeanan dan/atau bantuan teknis dalam penelitian, pengembangan, evaluasi dan penerapan, serta dalam penemuan dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pasal 90 Ketentuan tambahan yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab masyarakat dimaksud dalam pasal 87, pasal
88 dan pasal 89 diatur dengan peraturan pemerintah. BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 91 Pelanggaran pasal 21, ayat 40 (2), pasal 76 huruf B huruf G dan ayat 3 pasal 82, dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah: teguran tertulis; Penghentian pembinaan; Denda administratif;
pelanggar daftar hitam untuk penelitian, pengembangan, evaluasi dan aplikasi; dan/atau pembatalan izin. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur oleh peraturan pemerintah. Pasal 92 Setiap orang asing yang melakukan penelitian, pengembangan, evaluasi dan aplikasi dan
teknologi di Indonesia tanpa otorisasi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 (2), dikenakan sanksi administratif berupa blacklisting orang asing yang melakukan kegiatan penelitian, penelitian, evaluasi dan teknologi di Indonesia. BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 93 Dalam hal orang asing disebutkan dalam pasal 92, melakukan kembali pelanggaran
penelitian, pengembangan, evaluasi dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia tanpa izin, narapidana dengan ancaman hukuman maksimal Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupee). Selain pelaku utama dimaksud pada ayat 1, pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa larangan mendapatkan izin penelitian di Republik
Indonesia paling lambat 5 (lima) tahun. Pasal 94 Setiap orang yang tidak memiliki hak atau mengalihkan sampel lokal Indonesia secara ilegal ke luar negeri, secara fisik dan/atau digital tanpa persetujuan pengalihan materi, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal 77, dipilah dengan hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak
2.000.000.000 rupee (dua miliar rupee). Selain pelaku utama dimaksud pada ayat 1, pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa larangan mendapatkan izin penelitian di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk jangka waktu tertentu. Pasal 95 Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat 3 di
menjatuhkan hukuman penjara maksimal 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2.000.000.000.000 rupee (dua miliar rupee). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyebabkan kerusakan barang atau benda, pelaku di dijatuhi hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 3.000.000.000 rupee (tiga
miliar rupee). Dalam hal perbuatan dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan seseorang menimbulkan kerugian serius, hukuman penjara maksimal 4 (empat) tahun atau denda paling banyak 4.000.000 rupee (empat miliar rupee). Dalam hal perbuatan dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, pelaku di dijatuhi hukuman penjara maksimal 7
(tujuh) tahun atau denda paling banyak 7.000.000.000 rupee (tujuh miliar rupee). Pasal 96 Dalam perkara tindak pidana, sebagaimana termuat dalam pasal 93, Pasal 94 dan pasal 95, yang dilakukan oleh badan hukum, tuntutan pidana dan tuntutan dilakukan terhadap badan hukum dan/atau pengurusnya. Tindak pidana utama yang dapat ditarik terhadap
badan hukum hanyalah pidana denda, dengan ketentuan pidana maksimal adalah pasal 93, pasal 94 dan pasal 95, masing-masing, ditambah 1/3 (sepertiga). selain pidana yang diberikan untuk dengan ayat (2), badan hukum dapat dijatuhi hukuman pidana tambahan dalam bentuk pencabutan izin. BAB XIII KETENTUAN PENUTUPAN Pasal 97 Pada saat
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional (Statuta Buku No. 84/2002, tambahan Charter Book 4219) telah dihapuskan dan dinyatakan tidak dapat dilenyakkan. Pasal 98 Pada saat berlakunya UU tersebut, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan ketentuan
UU 18/2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Statuta Buku 84/2002, tambahan Piagam Buku 4219), telah diundangkan selama mereka tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini. Pasal 99 Pelaksanaan UU tersebut ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah adopsi
undang-undang ini. Pasal 100 UU mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar semua orang tahu, perintahkan adopsi undang-undang ini dengan menempatkannya di Piagam Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada 13 Agustus 2019 Presiden RI, ttd JOKO WIDODO Diundang ke Jakarta 13 Agustus 2019 MENTERI HUKUM DAN HAM RI, ttd
YASONNA H. LAOLY STATUTA BUKU REPUBLIK TAHUN 148 - Foto USAID Indonesia - Sidrap Wind Farm, Domain Publik, Link
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