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Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 Prakata

Program Pendanaan Riset dan Inovasi Konsorsium COVID-19 merupakan program 
pendanaan riset kerja sama antara Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Lembaga 
Pengelola Dana Pendidikan melalui skema RISPRO Mandatori. Kerja sama ini dimulai 
sejak tahun 2020 dalam rangka mendukung upaya pencegahan penyebaran dan 
penularan serta percepatan penanganan wabah COVID-19 di Indonesia. Melalui pro-
gram ini, diharapkan Konsorsium dapat menghasilkan produk-produk tepat guna 
yang dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat dalam rangka mencegah, 
mendeteksi, dan merespon Pandemi COVID-19.

Skema Program Riset dan Pengembangan, Inovasi, dan diseminasi diprioritaskan 
untuk mendanai kegiatan litbangjirap dalam rangka menghasilkan invensi, dan 
produk inovasi/teknologi untuk penanggulangan Pandemi COVID-19 pada bidang 
Pencegahan; Skrining, Deteksi dan Diagnosis; Alat Kesehatan dan Pendukung; Terapi; 
dan Sosial Humaniora. Sebanyak 293 judul riset dari berbagai institusi, lembaga, dan 
industri yang mempunyai R&D tergabung dalam konsorsium mendapatkan pen-
danaan riset dari program ini. Contoh riset yang didanai adalah vaksin merah putih, 
alat deteksi dan skrining, ventilator, Mobile Lab, robot asisten medis, kebijakan atau 
model terkait COVID-19, dan lain-lain. 

P R A K ATA
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Salah satu jenis alat pelindung diri (APD) yang sangat 
dibutuhkan bagi nakes adalah masker (alat pelindung 
saluran pernapasan/hidung dan mulut) yang dapat 
melindungi dan menghalangi penularan virus corona dari 
pasien. Masker yang tersedia dan digunakan oleh nakes 
saat ini harus dipakai berlapis-lapis dan membuat tidak 
nyaman bila dipakai dalam waktu yang lama. Hal ini 
karena minimnya jumlah oksigen bersih yang dapat 
dihirup pada saat nakes melaksanakan tugas menangani 
pasien. Terdapat tingkat urgensi yang tinggi akan kebu-
tuhan APD pengganti masker disposable yang harus 
memenuhi standar keamanan, kenyamanan dan kesela-
matan bagi nakes yang menangani pasien Covid-19.

Salah satu alat yang dapat digunakan adalah Powered 
Air Purifying Respirator (PAPR) karena dapat berfungsi 
sebagai pelindung hidung dan mulut bagi nakes, seka-
ligus mampu memberikan aliran oksigen yang sehat dan 
bersih dari mikroorganisme termasuk Corona Virus. 
Akan tetapi, alat ini relatif mahal harganya. Solusi yang 
diberikan tim Universitas Al-Azhar Indonesia adalah 
melakukan reverse engineering dari PAPR yang sudah 
ada dengan membuat PAPR yang “low budget” yaitu Low 
Cost Comfortable Respirator (LCCRespira V.01) tanpa 
mengurangi sisi fungsional dan safety alat yang sudah 
ada.

P R A K ATA
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Low Cost & Comfortable Respirator V.01 (LCC-Respira V.01)

LCC-Respira V.01
Low Cost & Comfortable Respirator V.01

Ketua Periset  : Ahmad Juang Pratama ST, M.Sc
Institusi  : Universitas Al-Azhar Indonesia
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Untuk itu Tim Peneliti Universitas Al-Azhar Indonesia dengan pendanaan LPDP membuat Prototipe 
PAPR murah yang disertifikasi oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan, dan membuat 85 PAPR 
yang didistribusikan ke rumah sakit/klinik atau institusi yang membutuhkan. Selain itu PAPR yang 
telah dibuat juga telah mendapatkan izin edar beserta HKI merek dan HKI manual.

Langkah komersialisasi selanjutnya adalah bekerjasama dengan mitra distribusi untuk memperbe-
sar penyerapan produk di seluruh Indonesia, khususnya untuk PAPR agar bisa dimanfaatkan oleh 
tenaga kesehatan di Indonesia yang berjumlah berkisar 1,3 juta orang. Berdasarkan umpan balik dari 
para tenaga kesehatan pengguna, diperlukan perbaikan-perbaikan dari sisi desain, ukuran dan 
perbaikan pada versi-versi selanjutnya.
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Low Cost & Comfortable Respirator V.01 (LCC-Respira V.01)

Purwarupa yang diuji BPFK

PURWARUPA 1 PURWARUPA 2

PURWARUPA 3
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 umlah pasien kasus corona akibat virus SARS-CoV-2 atau dikenal dengan Covid-19 mengalami  
 kenaikan yang signifikan hingga saat ini walaupun ada di sebagian nega mengalami penurunan  
 angka. Rumah sakit untuk penanganan khusus pasien yang terpapar virus SARS-CoV-2 semakin  
 dibutuhkan, termasuk ruangan khusus isolasi untuk pasien yang positif terpapar virus tersebut. 
Virus ini mempunyai sifat mudah menempel baik ke benda hidup, udara dalam bentuk aerosol maupun 
benda mati sehingga proses penyebarannya sangat cepat, dan area paling rawan adalah rumah sakit itu 
sendiri. Tenaga medis, tenaga keperawatan atau tenaga kesehatan lainnya adalah orang yang paling rentan 
tertular virus tersebut. Sehingga sterilisasi dan desinfeksi ruangan khususnya ruangan isolasi sangat diper-
lukan dilakukan secara berkala baik dengan menggunakan metode kimia basah, pemanasan ataupun 
dengan menggunakan cahaya ultraviolet tipe C (UVC). Untuk ruang isolasi, metode sterilisasi dan desinfeksi 
menggunakan UVC adalah pilihan terbaik karena tidak akan mengganggu peralatan medis yang diperlukan 
di ruangan tersebut. Namun proses penyinaran apabila dilakukan oleh manusia akan beresiko cukup tinggi 
karena UVC bisa mengakibatkan kanker kulit atau kerusakan mata. Sehingga dibutuhkan suatu sistem yang 
dapat melakukan penyinaran secara otomatis tanpa harus dilakukan oleh manusia secara langsung dan 
tanpa harus masuk kedalam ruangan yang akan disterilkan tersebut. 

Autonomous 
UVC Mobile Robot 
Robot untuk Desinfektan dan Sterilisasi Ruang Isolasi Medis

J

Pada penelitian ini, mobile robot dibangun untuk membantu proses ster-
ilisasi dan desinfeksi ruangan isolasi. Mobile robot diintegrasikan dengan 
sistem UVC yang terpasang di bagian atas untuk memaparkan cahaya UV 
di lingkungan sekeliling, dan di bagian bawah untuk memaparkan cahaya 
UV ke lantai. Mobile robot ini dinamai dengan Autonomous UVC Mobile 
Robot (AUMR). AUMR ini dirancang untuk dapat dikontrol dengan dua 
mode; mode remote control dan mode autonomous. Dengan kedua mode 
ini, para petugas tidak perlu masuk kedalam ruangan yang akan dipapari 
cahaya UVC sehingga resiko petugas terpapar virus pun menjadi lebih 
kecil. Cahaya UVC yang digunakan adalah cahaya yang memiliki panjang 
gelombang 254 nm.

Dengan menggunakan sistem AUMR ini diharapkan tenaga medis, tenaga 
keperawatan petugas rumah sakit yang khusus menangani kasus 
Covid-19 dapat terhindar dari tertularnya virus. Disamping itu pekerjaan 
sterilisasi dan desinfeksi ruangan isolasi yang dilakukan oleh petugas 
rumah sakit akan lebih mudah dan aman dari efek samping UVC. Target 
proyek penelitian ini terbagi dalam dua tahap, tahap pertama, AUMR 
dapat beroperasi di rumah sakit menggunakan remote control jarak jauh 
dan dilakukan pengujian dampak UVC terhadap mikrobiologi pada ruang 
isolasi tersebut. Tahap kedua, AUMR dapat beroperasi secara autono-
mous dengan menggunakan tanda-tanda atau jalur (track) yang terpas-
ang di lantai rumah sakit dimana robot tersebut dilengkapi laser range 
finder untuk navigasi dan keamanan. Teknologi ini adalah sebuah upaya 
untuk membantu pemerintah dan masyarakat untuk menangani wabah 
pandemi Covid-19 ataupun wabah menular lainnya yang sejenis. 

Ketua Periset  : Angga Rusdinar S.T., M.T., Ph.D.
Institusi  : Universitas Telkom
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Robot AUMR atau Autonomous UV-C Mobile ROBOT ini telah diuji pada laboratorium Biosafety Level – 3 (BSL-3) Lem-
baga Ilmu Pengetahuan Indonesia Bogor. Hasilnya AUMR mampu mensterilisasi ruangan dengan efektif, dengan bukti 
dari uji koloni yang tumbuh dari sebelum sterilisasi dan sesudah sterilisasi adanya pengurangan sejumlah 78.58% 
dengan lama waktu penyinaran UV-C selama 10 menit. Robot AUMR diuji kendali dan fungsi UVC di RS darurat corona 
Wisma Atlet, RS Hasan Sadikin Badung dan RS Pindad Bandung. Produk AUMR juga telah di produksi dan di diimple-
mentasikan pada masyarakat antara lain dibawa oleh menteri kesehatan untuk diserahkan ke pemerintah Jawa Timur, 
5 unit AUMR oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dioperasikan di RS. Darurat Wisma Atlet, dan saat ini 
AUMR secara aktif digunakan di lingkungan Universitas Telkom untuk sterilisasi ruangan. Proses komersialisasi dalam 
rangka mewujudkan hilirisasi produk penelitian ini, melibatkan tiga aspek afiliasi organisasi yaitu Universitas Telkom 
dalam penelitian untuk mengembakan produk yang lebih inovatif pada aspek desain (model, electronic, software), 
Mitra Kreasi pada aspek mekanik, dan Narutindo untuk layanan purna jual, marketing dan perakitan.

17

Wisma Atlet
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Produk ‘Mobile Ventilator Low Cost’
Sebagai Alat Bantu Pernapasan

Ketua Periset  : Dr. Eng. Budi Prawara
Institusi  : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
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Produk Mobile Ventilator Low Cost Sebagai Alat Bantu Pernapasan
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 ebutuhan Ventilator  sebagai alat bantu   
 pernafasan di Rumah Sakit Rujukan   
 COVID-19 semakin  meningkat sejalan 
dengan meningkatnya jumlah pasien positif, sedang-
kan ketersediaan ventilator - yang mayoritas masih 
diimpor dari luar dengan harga yang sangat mahal - 
sangat terbatas. Tujuan dari pembuatan prototype 
ini adalah membantu pernafasan pada pasien 
COVID-19 dan mengurangi ketergantungan terhadap 
alat Ventilator buatan luar yang sangat mahal. Untuk 
jangka pendek sesuai dengan usulan kegiatan ini 
selama 1 (satu) tahun telah dibuat rancang bangun 
ventilator tipe ICU dan CPAP-BiPAP (Continuous Pos-
itive Airway Pressure - Biphasic Positive Airway Pres-
sure). Dimana penguasaan sistem kerja ventilator 
selanjutnya dituangkan dalam desain engineering 
yang tentunya memiliki inovasi dari produk ventila-
tor yang sudah ada di pasaran. 

Inovasi terutama ditujukan untuk mengganti kom-
ponen yang mahal dengan komponen yang murah 
dan semaksimal mungkin tersedia di pasaran lokal 
untuk menjamin ketersediaan spare part dan harga 
yang terjangkau. Dengan demikian dalam situasi 
Pandemi COVID-19 ini ventilator lokal dapat dipakai 
di rumah sakit yang ada di daerah-daerah. Selanjut-
nya dalam jangka menengah dan jangka panjang 
diharapkan penguasaan teknologi kunci ventilator 
seperti komponen blower, sensor dan komponen 
mikroelektronik untuk modul sistem kendali. 
Diharapkan kedepan selain dapat memajukan 
industri alat medis lokal juga dapat memajukan 
industri hilir yaitu industri komponen elektronika.

Luaran yang telah dihasilkan dari penelitian ini yaitu 
tersedianya purwarupa masing-masing tipe seban-
yak 5 buah  untuk keperluan uji klinis sebagai pers-
yaratan untuk produksi massal. Ventilator yang 
dikembangkan adalah pengembangan berbasis dari 
ventilator yang sudah ada di pasaran dengan modifi-
kasi/inovasi sistem, hardware dan software sehing-
ga memiliki spesifikasi yang sama dengan harga 
yang lebih murah (low cost) dibandingkan dengan 
ventilator buatan luar. Selain itu telah dihasilkan 2 
paten terdaftar dan 1 paten dalam proses review 
serta 1 tulisan karya ilmiah di prosiding global 
bereputasi (IEEE).

Tahapan selanjutnya dari 
penelitian ventilator ICU 
adalah tahap uji teknis di 
Balai Pengamanan Fasilitas 
Kesehatan dan untuk ven-
tilator CPAP-BiPAP selan-
jutnya akan masuk tahap 
uji klinis pada Kementerian 
Kesehatan Direktorat Jen-
deral Alat Kesehatan. 
Harapannya setelah uji 
klinis akan didapatkan ijin 
edar reguler dan setelah 
diproduksi produk ini 
dapat dipakai oleh tenaga 
medis di rumah sakit 
untuk dapat membantu 
penyembuhan pasien 
Covid-19.

K
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Ketua Periset : Prof. Amin Soebandrio MD, PhD.
Institusi : Lembaga Biologi Molekuler Eijkman
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Ekspresi dan Produksi Protein Spike-Receptor 
Binding Domain di Sel Mamalia

Kandidat 
Vaksin Merah Putih:
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 OVID-19 adalah pen  
 yakit pernapasan   
 akut yang disebabkan 
oleh infeksi virusSARS-CoV-2. 
Walaupun infeksinya dapat 
mengakibatkan masalah perna-
pasan akut yang parah yang 
dapat mengakibatkan kematian 
terutama pada orang tua dan 
pasien dengan penyakit penyer-
ta, kebanyakan orang mungkin 
hanya mengalami gejala ringan 
atau sedang. Dengan belum 
tersedianya obat dan terapi-
anti-COVID-19, vaksin menjadi 
salah satu cara efektif untuk 
mencegah penularan penyakit 
ini. Hal ini menyebabkan 
pengembangan vaksin COVID-19 
menjadi suatu prioritas di dunia 
termasuk juga di Indonesia. 
Pengembangan vaksin COVID-19 
nasional dinamakan “Vaksin 
Merah Putih” (VMP). 

Vaksin ini dibuat berdasarkan 
virus SARS-CoV-2 yang bersirku-
lasi di Indonesia, dikerjakan 
sepenuhnya di Indonesia oleh 
para peneliti Indonesia, dan 
didanai oleh pemerintah Indone-
sia. Fokus pengembangan VMP 
dengan pendanaan LPDP ini 
adalah untuk ekspresi dan 
produksi protein Spike/receptor 
binding domain  (RBD) di sel 
mamalia. Secara garis besar, 
metode pengembangan vaksin 
COVID-19 yang telah dilakukan 
adalah pengembangan protein 
rekombinan dengan menggu-
nakan protein Spike dari virus 
SARS-COV-2 isolat Indonesia 
sebagai dasar pembuatan protein 
rekombinan tersebut. Gen pen-
yandi protein Spikekemudian 
diklon langsung dari virus 
SARS-COV-2 yang diisolasi dari 
pasien COVID-19.    

Selanjutnya digunakan kultur 
sel skala kecil dan sedang 
untuk memproduksi protein 
rekombinan. Protein yang 
dihasilkan kemudian digunakan 
sebagai kandidat vaksin setelah 
diuji antigenisitas, keamanan, 
dan imunogenisitasnya di 
hewan coba. Pengembangan 
VMP untuk ekspresi di sel 
mamalia di Lembaga Biologi 
Molekuler (LBM) Eijkman 
dimulai sejak bulan Maret 2020 
dan kini telah menghasilkan 
luaran berupa gen penyandi 
protein Spike (S) dari virus 
SARS-CoV-2 yang telah berhasil 
diamplifikasi dan diklon ke DNA 
plasmid vektor ekspresi.  

C
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Ketua Periset : Ir Sentagi Sesotya Utami S.T., M.Sc., Ph.D.
Institusi : Universitas Gadjah Mada

Ketua Periset : Ir Sentagi Sesotya Utami S.T., M.Sc., Ph.D
Institusi : Universitas Gadjah Mada
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Sistem Pemantau Kesehatan Individu Secara Real-Time Berbasis Online

CSMS
CovWatch: Self-Monitoring System 
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 ovWatch merupakan  
 sistem pemantau   
 mandiri kondisi keseha-
tan pasien yang diperuntukan 
untuk digunakan oleh pasien 
Covid-19 ringan dan sedang. 
Pengembangan sistem telah 
menyesuaikan dengan perubahan 
protokol pelayanan pasien Covid-19 
di fasilitas kesehatan (faskes). 
Tujuan utama penelitian rancang 
bangun CovWatch ini adalah meng-
hasilkan sistem yang memberikan 
solusi pengurangan frekuensi 
kontak tenaga kesehatan (nakes) 
dengan pasien serta dihasilkan 
data kondisi pasien yang real-time. 
Ketersediaan data yang mampu 
menunjukkan tren kondisi pasien 
mampu mencegah risiko membu-
ruknya gejala Covid-19 tanpa 
sepengetahuan dokter atau nakes.

Keterbatasan daya tampung 
Rumah Sakit dan gedung isolasi 
Covid-19 menjadikan adanya dua 
sasaran utama pasien yaitu 
pasien rawat inap dalam pan-
tauan nakes atau yang menjalani 
rawat jalan dengan isolasi 
mandiri (isoman). Peningkatan 
jumlah pasien, keterbatasan 
nakes, keterbatasan peralatan 
medis dan hazmat, menyebab-
kan pasien rawat inap hanya 
dikunjungi maksimal dua kali per 
hari. Hal ini menjadikan data 
pantauan dari CovWatch sangat 
berharga jika dibandingkan tidak 
ada pemantauan sama sekali 
dengan risiko kondisi tiba-tiba 
memburuk. Terlebih lagi untuk 
pasien yang menjalani isoman.

CovWatch adalah sistem peman-
tau mandiri untuk pasien 
Covid19 gejala ringan dan sedang 
yang dalam perawatan isolasi, 
menggunakan beberapa kom-
ponen berupa Data Acquisition 
Device (DAD) dengan beberapa 
sensor, unit bergerak untuk 
memproses dan menyimpan 
serta mengirim data ke perang-
kat lain (Data Acquisition 
System) sehingga memungkinkan 
adanya pemantauan kontinu dan 
real time serta user interface 
(UI) berupa dashboard dalam 
tampilan web. Untuk tampilan 
pada dashboard dimanfaatkan 
IoT dengan cloud data.

Hingga brief ini disusun, 
CovWatch telah melalui tahap uji 
validasi data tiga tanda vital 
pasien yaitu denyut nadi, 
tekanan darah, dan saturasi 
oksigen. Pembanding yang 
digunakan adalah alat kesehatan 
(alkes) mobile dan alkes gold 
standard yang digunakan di Unit 
Bedah RS Asri Medical Center 
(AMC) Yogyakarta. Validasi masih 
membutuhkan jumlah data yang 
lebih besar namun, kendala 
teknis terkait kehandalan 
CovWatch pada segi komunikasi 
dan pengiriman data dari DAD ke 
DAQ serta perbaikan di sisi 
tampilan dashboard untuk 
kemudahan diagnosis dokter 
telah selesai dilakukan.

Rancang bangun CovWatch 
mengadaptasi mekanisme 
layanan di Klinik Pratama Firdaus 
(KPF) yang merupakan lokasi 
penelitian sekaligus mitra 
utama. Tahapan pertama adalah 
penggalian kebutuhan (need 
findings) dengan melibatkan 
mitra. Hasil berupa skema 
protokol secara umum khususn-
ya peran KPF di Yogyakarta, 
desain prototype sistem secara 
utuh, serta SOP penggunaan dan 
aktivasi CSMS (prototype awal) 
di KPF. Keseluruhan tuntutan 
desain hingga desain awal ini 
telah dipublikasikan dalam jurnal 
internasional. 

C
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Sistem CovWatch memanfaatkan 
Internet of Things (IoT) pada 
bagian sistem cloud dan big 
data. Data yang telah terunggah 
akan dikirimkan ke sistem cloud 
untuk disimpan dalam sistem 
basis data. Untuk CovWatch 
versi 1.0 nantinya, selain mengi-
rimkan data pasien dari DAQ ke 
sistem cloud, dilengkapi pula 
kemampuan di sisi user inter-
face (UI) pasien dengan aplikasi 
yang sama untuk memperoleh 
informasi-informasi yang 
menunjang isolasi mandiri 
seperti cara perawatan keseha-
tan secara mandiri, motivasi 
berolahraga, pemilihan vitamin, 
dan pola tidur yang ideal.

Ke depannya, penerapan 
CovWatch di sejumlah RS akan 
menghasilkan maha data. 
Dengan tambahan sistem kecer-
dasan buatan (AI) dapat mengin-
terpretasi data populasi, sehing-
ga informasi dapat digunakan 
oleh dokter untuk diagnosis yang 
bersifat kuratif dan prediktif. 
Usulan adanya fungsi tambahan 
sebagai Smart Decision Support 
for Diagnosis merupakan keter-
baruan dari CovWatch nantinya 
dibandingkan versi sebelumnya 
yang telah dikembangkan. 

Satu Paket Smart CovWatch (4 smart band+1 handphone)

Tampilan apps CovWatch untuk pasien pada smartphone
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Deteksi Dini dan Strategi Intervensi

Pencegahan 
Depresi pada Lansia 
Pasca Covid-19
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 esepian merupakan salah satu  
 faktor risiko terjadinya depresi  
 pada lansia. Kesepian sendiri   
 bersifat sangat subjektif. Seseo-
rang yang sedang kesepian cenderung 
merasa dirinya tidak berharga, tidak diper-
hatikan dan tidak dicintai. Seorang lansia 
yang sewaktu muda terbiasa aktif dengan 
banyak kegiatan hubungan sosial akan 
lebih mudah merasakan kesepian pada 
masa tuanya. Kesepian dapat memicu 
terjadinya depresi, yang kemudian dapat 
berkembang menjadi berbagai gangguan 
mental lain yang sifatnya lebih serius 
bahkan sampai mengancam nyawa. Jika 
hal ini terjadi tentu akan menurunkan 
kualitas hidup yang nantinya akan mening-
katkan angka komorbiditas dan memper-
lambat kesembuhan yang bisa menyebab-
kan kerugian finansial bagi negara dalam 
penanganannya.

Terjadinya pandemi Covid-19 di dunia 
sudah mulai merubah tatanan hidup 
masyarakat, termasuk lansia. Pembatasan 
fisik dan berbagai akses dilakukan pemer-
intah guna mengurangi penyebaran virus. 
Hal ini berdampak ke segala aspek, terma-
suk psikologis. Terbatasnya akses fisik 
sosial pada lansia tentu berpotensi besar 
menimbulkan kesepian. Untuk mencegah 
hal tersebut, deteksi dini terhadap kesepi-
an pada lansia sangat dibutuhkan guna 
mencegah terjadinya depresi. Melalui 
deteksi dini, dapat disusun suatu strategi 
dan intervensi untuk mengurangi kejadian 
depresi pada lansia pasca pandemi 
Covid-19.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mencegah 
terjadinya depresi pada lansia pasca 
pandemi Covid-19. Penelitian ini juga 
memiliki tujuan khusus yaitu deteksi dini 
terhadap loneliness dan depresi pada 
lansia pasca pandemi Covid-19 dan meny-
usun strategi guna menangani Loneliness 
dan Depresi pada lansia pasca pandemi 
Covid-19.

Penelitian ini menggunakan instrumen yang 
sudah diubah ke bahasa Indonesia dan 
divalidasi yaitu alat ukur loneliness yang 
dikembangkan oleh de Jong, serta alat 
ukur tingkat Depresi pada lansia yaitu GDS 
(Geriatric Depression Scale). Tim peneliti 
telah mengebangkan strategi pencegahan 
terjadinya depresi pada lansia pasca 
pandemi Covid-19 melalui proses pencari-
an model intervensi yang tepat dan sesuai 
untuk lansia di Indonesia dengan harapan 
dapat menjadi acuan untuk kebijakan 
nasional. Dari penelitian ini didapatkan 
sebesar 68,43% dari 358 lansia di Indone-
sia mengalami kesepian. 

Salah satu cara yang terbukti memiliki efek 
untuk mengurangi rasa kesepian adalah 
dengan modul MOLD yang telah dihasilkan 
dari penelitian ini. Di dalam MOLD men-
cakup aspek spiritual, emosional, fisik, 
vokasional, sosial, lingkungan, dan Intelek-
tual.

Kelanjutan dari hasil penelitian ini 
rencananya akan dilaksanakan proses 
diseminasi dan adopsi serta publikasi ke 
pemerintah dan organisasi lansia sehingga 
kesepian pada lansia dapat diperhatikan 
secara lebih. Selain kesepian pada lansia, 
diharapkan dapat juga meningkatkan 
perhatian kasus kesepian pada usia muda 
dan produktif. Selanjutnya peneliti juga 
akan menyelesaikan proses pendaftaran 
Hak Cipta dan ISBN untuk buku Modul 
MOLD. Tidak hanya buku modul yang akan 
dibuat namun juga akan menyusun pelati-
han menjadi fasilitator MOLD sehingga 
Modul intervensi dapat diterapkan atau 
dilaksanakan pada masyarakat dan di panti 
wreda.

K

Rancangan Buku Modul MOLD 
(Module to get out of loneliness and depression)
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Untuk Meningkatkan Daya Tahan Tubuh Terhadap Covid-19

Pengembangan Suplemen 
dari Jambu Biji dan Madu
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 im peneliti Institut Pertanian Bogor melakukan penelitian yang bertujuan untuk mencari kandi 
 dat potensial senyawa dalam tanaman Indonesia sebagai antivirus SARS-CoV-2 dengan tujuan  
 utama preventif tapi juga tidak menutup peluang kuratif dengan menggunakan analisis big data 
dan machine learning yang kemudian dikonfirmasi dengan pemodelan farmakofor dan penambatan 
molekuler. Hasil dari penelitian ini menghasilkan beberapa kandidat senyawa potensial yang dapat digu-
nakan untuk tujuan preventif, karena penemuan kandidat tanaman (terutama tanaman komoditi) dengan 
mudah langsung bisa digunakan masyarakat. Penelitian ini juga melakukan analisis interaksi antara senya-
wa bahan alam dengan protein baik dari SARS-CoV-2 dan host (manusia). Metode yang dilakukan adalah 
melalui dua pendekatan yaitu pendekatan dengan menggunakan big data analytic dan pharmacophore 
modelling untuk melakukan screening kandidat senyawa. Selanjutnya hasil screening ini divalidasi dengan 
menggunakan molecular docking.

Dari hasil prediksi menggunakan machine learning 
(SVM, Random Forest, dan MultiLayer Percep-
tron/MLP) diperoleh 31 senyawa herbal dengan 5 
protein target 3CLPro, PLPro, Spike-ACE2, EIF4, 
dan RdRp. Adapun untuk pharmacophore model-
ling berbasis struktur dan ligan dilakukan dengan 
virtual screening dari 1.377 senyawa dari database 
HerbalDB. Hasil senyawa hit dari machine learning 
dan pemetaan farmakofor dikonfirmasi dengan 
menggunakan penambatan molekuler (molecular 
docking). Dari analisis yang dilakukan secara in 
silico ini diketahui senyawa-senyawa seperti 
myricetin, quercetin, luteolin, kaempferol, isor-
hamnetin, dan hesperidin adalah senyawa-senya-
wa yang paling potensial menghambat virus 
corona SARS-COV-2 (penyakit COVID-19). Setelah 
dilakukan penelusuran melalui basis data 
herba.db dan melalui studi literatur maka senya-
wa-senyawa tersebut banyak terdapat pada 
Jambu biji (Psidium guajava). Selain jambu biji, 
madu juga mengandung lebih lengkap senyawa 
flavonoid yang dibutuhkan tersebut.

Selanjutnya tim peneliti dari Fakultas Kedokteran 
Universitas Indonesia dan Pusat Studi Biofarmaka 
Tropika Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada 
Masyarakat Institut Pertanian Bogor bekerjasama 
dengan PT Soho Industri Pharmacy dan Rumah 
Sakit untuk membuktikan hasil riset sebelumnya 
yaitu membuktikan bahwa jambu biji dapat 
berfungsi menghambat virus corona bagi penderi-
ta COVID-19.

Kegiatan penelitian ini merupakan penelitian 
inovasi dengan jangka waktu penelitian selama 1 
tahun. Tujuannya untuk membuktikan senyawa 
yang diduga mampu sebagai anti-Covid-19 yang 
terdapat dalam jambu biji atau madu dapat 
berfungsi menghambat pertumbuhan virus 
Sars-Cov-2 bagi penderita COVID-19. Bahan alam 
yang terbukti ini selanjutnya akan digunakan 
sebagai suplemen pencegah COVID-19 dan dapat 
segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa senyawa 
target yang diharapkan lebih banyak ditemukan 
pada ekstrak daun jambu biji yaitu mengandung 
orientin, hiperosida, rutin, kuersetin, dan kaemp-
ferol. Ekstraksi daun jambu biji kemudian diopti-
mumkan di PT SOHO dan kemudian dilakukan 
pengujian yang menunjukkan seluruh bahan yang 
digunakan tidak toksik berdasarkan toksisitas 
akut. Ekstrak yang dihasilkan juga telah 
memenuhi standar keamanan. Beberapa uji masih 
perlu dilakukan agar produk dapat dikomersial-
isasikan. Uji yang diperlukan adalah uji farmakodi-
namika untuk ekstrak daun jambu biji saja bukan 
dalam bentuk formula. Selain itu parameter 
sitokin pada paru-paru dan trakea perlu ditentu-
kan menggunakan imunohistokimia. Jika data-da-
ta ini semua menunjukkan hasil yang positif, maka 
akan ada peluang untuk komersialisasi.

T

Purwarupa produk (atas) yang dikembangkan
bersama PT. Soho Industry Pharmacy
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         ndonesia saat ini memerlukan alat
         diagnostik cepat yang dapat
         diaplikasikan dengan mudah tanpa 
alat di seluruh pelosok, mudah, spesifik, 
dimana saat ini alat  deteksi cepat non PCR 
yang ada masih mengimpor dari luar negeri. 
Dengan mengembangkan alat deteksi cepat 
dari Indonesia, selain menguatkan kemandi-
rian bangsa, harga juga dapat menjadi lebih 
murah. Selain itu, untuk kepentingan diag-
nostik dan surveillance penularan kasus 
COVID-19 tersebut, diperlukan suatu alat 
pemeriksaan laboratorium yang dapat 
dilakukan dengan cepat, akurat, dan dapat 
dilakukan dengan mudah tanpa peralatan 

Oleh karena itu, tim peneliti dari Universitas 
Gadjah Mada (UGM) mengembangkan alat 
deteksi cepat berbasis lateral flow immuno-
chromatography (LFI) dengan menggunakan 
antigen S dan N untuk mendeteksi IgM dan 
IgG terhadap SARS-CoV-2.

Tim peneliti UGM bersama mitra Lab Hepati-
ka telah berhasil mengembangkani proto-
type alat deketsi yang menunjukkan keung-
gulan, antara lain mudah diaplikasikan, 
dapat dilakukan dimanapun, dan tidak 
memerlukan tenaga terlatih. Selain itu, 
keunggulan lain Kit deteksi berbasis LFI 
adalah dapat digunakan untuk diagnostik 
cepat, skrining massal di lapangan, dan 
dapat menguji herd immunity masyarakat. 

Sampai akhir pendanaan, telah berhasil 
diproduksi alat deteksi sebanyak 30.000 unit, 
namun hasil uji akurasi menunjukkan bahwa 
masih diperlukan peningkatan performa. 
Sehingga, dilakukan pengembangan rapid test 
generasi kedua yang menggunakan antigen S 
(protein spike) dan N (protein nukleokapsid).

Tujuan pengembangan purwarupa kedua 
rapid test cepat berbasis lateral flow immu-
nochromatography adalah untuk deteksi 
antibodi IgM dan IgG terhadap SARS CoV dan 
melakukan uji validasi lateral flow immuno-
chromatography dari  prototipe kedua meng-
gunakan 100 koleksi serum pasien COVID 19 
positive (yang sudah dikonfirmasi rt-PCR) 
dengan uji banding rapid test komersial. Alat 
rapid test cepat ini kemudian dinamakan 
RI-GHA. Pengembangan RI-GHA generasi 
kedua dibiayai oleh program Konsorsium 
Riset dan Inovasi COVID-19 dari LPDP dan 
berhasil memproduksi 26.000 unit dengan 
performa (sensitivitas dan spesifisitas) lebih 
baik daripada generasi pertama. Unit rapid 
test RI-GHA generasi kedua telah didistri-
busikan dan diberikan kepada Kementerian 
Riset dan Teknologi/BRIN dan sejumlah Dinas 
Kesehatan serta puskesmas daerah di Indo-
nesia, serta digunakan untuk riset uji sero-
prevalensi dan uji herd immunity.

 

RI-GHA yang diproduksi secara mandiri di 
dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan 
deteksi cepat COVID-19 yang berguna dalam 
community tracing terkait penularan lokal 
SARS-CoV-2 dan uji seroprevalensi COVID-19 
pada komunitas tertentu. RI-GHA diproduksi 
secara cepat dan dipasarkan dengan harga 
murah, sehingga lebih memperkuat pere-
konomian Indonesia dibandingkan apabila 
negara bergantung pada produk impor.Target 
pemasaran RI-GHA adalah rumah sakit dan 
dinas kesehatan di daerah. Dinas kesehatan 
daerah akan mendistribusikan alat deteksi 
cepat COVID-19 ke puskesmas-puskesmas, 
sehingga kebutuhan alat untuk community 
tracing akan terpenuhi. 

I
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Serah terima 
Rapid Test 

RI-GHA 
kepada Dekan 
FK-KMK UGM

Proses produksi 
Rapid Test RI-GHA
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Robot Medical Assistant ITS-Unair
Pengembangan sistem robot pelayan (robot service) untuk Tenaga Medis 

RISPRO TECHNOLOGY BRIEF44 VOL 2

RAISA: Robot Medical Assistant ITS-Unair

/ No.002 / DESEMBER/15/2021

      abah yang disebabkan oleh  
    COVID-19 menegaskan bahwa  
    begitu mudahnya penyakit yang 
diakibatkan oleh virus sejenis untuk menular 
ke orang lain. Di lain pihak, tenaga kesehatan 
di rumah sakit perlu menyediakan berbagai 
keperluan bagi kesembuhan pasien termasuk 
keperluan logistik (makanan dan obat) bagi 
pasien, dengan semakin seringnya berinterak-
si dengan pasien, maka resiko bagi tenaga 
medis untuk tertular penyakit dari pasien 
menjadi sangat tinggi.

Tim peneliti dari Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember dan Universitas Airlannga mengu-
sulkan pengembangkan sebuah sistem robot 
pelayan (robot service) yang digunakan oleh 
tenaga medis untuk memberikan pelayanan 
kepada dengan resiko penularan yang tinggi. 
Terdapat dua jenis robot yang dikembangkan 
dengan fungsi berbeda. Pertama adalah satu 
unit prototipe robot untuk High Care Unit 
bagi pasien yang masih bisa berinteraksi, 
fungsi robot untuk membawakan makanan, 
minuman, obat dan barang milik pasien 
lainnya yang dibawa oleh keluarga, dan fungsi 
untuk berinteraksi dengan pasien. Disamping 
itu robot untuk HCU ini akan dilengkapi alat 
bagi pasien untuk melakukan pemeriksaan 
mandiri dan juga kamera thermal untuk 
mengukur suhu tubuh pasien. Robot Raisa 
HCU sudah dibuat dan dimanfaatkan oleh 
Rumah Sakit Khusus Infeksi Unair. 

Robot Raisa HCU telah diperkenalkan ke 
masyarakat oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, 
Direktur Rumah Sakit Pendidikan dan 
Khusus Infeksi Unair, Rektor Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember, Ketua MWA 
ITS beserta staf manajemen kedua perguru-
an tinggi di gedung Robotika ITS.

Selanjutnya, jenis kedua adalah satu unit 
prototipe robot untuk Intensive Care Unit 
bagi pasien yang tidak bisa mobile dan tidak 
bisa berinteraksi, dan berperan mewakili 
mata petugas medis dalam mengawasi 
pasien di ICU.Robot Raisa ICU telah selesai 
dibangun dilengkapi kamera dengan resolusi 
tinggi. Robot ini juga sudah diluncurkan dan 
dikenalkan ke masyarakat oleh Rektor 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember bersa-
ma Direktur Rumah Sakit Pendidikan dan 
Khusus Infeksi Unair di gedung robotika ITS. 
Robot Raisa ICU dengan kamera resolusi 
tinggi, dapat memberikan informasi vital sign 
pasien, status infus, status volume dan 
periode tetesan infus, status ventilator, raut 
wajah dan urine bag pasien.Dengan informa-
si ini, akan membantu dokter dalam 
memantau kondisi pasien tanpa perlu masuk 
ke ruang ICU. Kalaupun harus menemui 
pasien, tidak diperlukan waktu lama karena 
informasi awal sudah diperoleh, sehingga 
waktu interaksi dokter dengan pasien di 
ruang infeksius menjadi lebih pendek. 
Dengan demikian diharapkan tingkat penu-
laran covid-19 pada tenaga kesehatan bisa 
direduksi. 

WRobot 
Raisa HCU                                     
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RAISA HCU
High Care Unit

RAISA ICU
Intensive Care Unit
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Fungsi ini adalah fungsi tambahan tanpa 
mengurangi fungsi awal robot yaitu memba-
wa barang medis dan pribadi pasien. Robot 
ini memang difungsikan untuk dapat berop-
erasi di Ruang ICU dengan kondisi pasien 
yang tidak bisa beraktifitas secara mandiri.

Selain itu, kedua robot ini akan dikendalikan 
dari jarak jauh melalui Joystick oleh perawat 
di ruang HCU dan oleh dokter jaga untuk 
robot yang akan ditempatkan di ruang ICU. 
Kedua robot nantinya juga mempunyai 
kemampuan mendeteksi halangan misalnya 
ada orang yang berdiri didepan robot dan 
memperingatkan melalui suara. Dengan 
adanya robot pelayan pasien tersebut, 
diharapkan dapat dipergunakan bagi tenaga 
medis untuk tetap melayani pasien dengan 
meminimalisir kontak dengan pasien. Untuk 
mendukung proses produksi dan komersial-
isasi teknologi, tim peneliti bekerja sama 
dengan beberapa mitra, yaitu CV. Sarana 
Teknik untuk pekerjaan mekanik, CV. Manu-
faktur Robot Industri untuk pekerjaan 
elektronik dan PT. ITS Tekno Sains untuk 
pemasaran.
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Mobile Lab BSL2 
(Mobile Laboratory Biosafety Level 2)
Laboratorium yang tidak permanen (mobile laboratory) setara Bio Safety Level-2
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 engan pertimbangan kemudahan  
 penanganan untuk uji klinis   
 COVID-19 pada daerah-daerah 
episentrum yang tersebar sehingga perlu 
didesain untuk laboratorium yang tidak 
permanen (mobile laboratory) setara BSL-2. 
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 
(BPPT) sebagai lembaga pengkajian dan 
penerapan (litbang jirap) pemerintah di 
bidang teknologi akan turut berpartisipasi 
dalam rangka mendukung percepatan pen-
ingkatan kapasitas laboratorium yang cepat, 
dinamis, dan aman melalui kegiatan inovasi 
teknologi Mobile Biosafety Level 2 Laborato-

BPPT telah mempunyai pengalaman dalam 
membangun dan mengoperasikan Laborato-
rium bioteknologi (setara BSL2) yang digu-
nakan untuk kebutuhan penelitian. Pada 
masa pandemik COVID-19 ini BPPT juga 
mengembangkan dan Mobile Lab BSL-2 yang 
telah diimplementasikan di RS Moh. Ridwan 
Meuraksa – Jakarta Timur (prototipe versi 1), 
kemudian dengan pendanaan PT BNI dan 
LPDP dilakukan penyempurnaan prototipe 1 
dengan menggunakan trailer agar memudah-
kan mobilisasi dan perubahan untuk 
penyempurnaan teknis dan operasional 
lainnya (prototipe 2) Dalam mengembangan 
kedua prototipe Mobile Lab BSL-2 berbasis 
kontainer tersebut, 

BPPT menggandeng industri startup di 
bidang Mobile Lab BSL-2, yaitu PT Sumber 
Daya Agung (PT SDA). PT SDA ini dijadikan 
mitra pengusul karena mempunyai kemam-
puan dan pengalaman dalam membuat 
HVAC untuk clean room yang biasa digu-
nakan untuk laboratorium.

Mobile Lab BSL-2 didesain mengikuti codes, 
standard dan referensi teknis yang telah 
ditetapkan seperti protokol WHO, CDC-NIH, 
ANSI dengan menggunakan kontainer peti 
kemas ukuran 20 ft (PxLxT : 6.058 x 2.438 x 
2.591 m) agar dapat mudah dipindahkan dan 
diletakan di sekitar rumah sakit rujukan 
COVID-19 sehingga memudahkan penanga-
nan dan meminimalkan dampak resiko 
biohazardous. Mobile Lab BSL-2 ini juga 
dilengkapi dengan sistem instrumentasi 
kontrol yang nantinya dapat dikembangkan 
untuk menunjang kinerja lab serta sistem 
coding pembacaan sampel dan penyampaian 
hasil uji berbasis teknologi informasi dan 
artificial intelligence (AI) untuk mendukung 
diagnostik. Mobile Lab BSL-2 yang dibangun 
mengadopsi beberapa penyempurnaan 
dibandingkan dengan prototipe sebelumnya, 
yaitu penyempurnaan tata letak alat untuk 
meminimalisir kontaminasi silang, penamba-
han fasilitas ekstraksi RNA dan Penyempur-
naan tata letak grill exhaust di dalam labo-
ratorium.

Setelah proses desain dengan keluaran 
berupa laporan kualifikasi desain dan detail 
engineering design (DED) maka dilakukan 
persiapan untuk memulai proses manufaktur 
dan pengujian. Pada proses manufaktur dan 
pengujian Mobile Lab BSL-2 ini dilakukan 
berdasarkan prinsip V model yang memban-
tu memastikan bahwa fasilitas laboratorium 
memiliki kualitas yang diinginkan. Proses 
manufaktur dilakukan berdasarkan pengum-
pulan komponen- komponen dan bahan 
baku yang sudah berada di pasaran sesuai 
spesifikasi yang telah ditetapkan pada 

proses desain. Komponen utama dari Mobile 
Lab BSL-2 adalah kontainer yang dilakukan 
modifikasi melalui pemberian partisi ruang 
dengan melengkapi sistem kelistrikan, 
sistem HVAC, dan sistem plumbing. Pada 
ruang utama laboratorium disediakan pera-
latan utama laboratorium BSL-2, yang 
dilengkapi dengan perangkat maupun kaidah 
biorisiko, biosafety, dan biosecurity. Seluruh 
sistem diintegrasikan dengan sistem kendali 
laboratorium (Building Automation System).
Produk Mobile Lab BSL-2 ini telah masuk 
dalam E-Katalog LKPP dan dibandrol dengan 
harga 4,4 miliar rupiah per unit. Melalui 
penelitian ini diharapkan mampu mencapai 
keberhasilan dalam mendorong percepatan 
proses difusi teknologi untuk Mobile Lab 
BSL-2 dalam upaya melakukan 3T (tracing, 
testing, treatment). 

 Untuk menjamin akurasi hasil pengujian, 
penempatan peralatan pengujian di dalam 
Mobile Lab BSL-2 telah mengikuti konsep 
unidirectional, dimana sampel tidak mele-
wati jalur yang sama lebih dari 1 x. Selain itu, 
untuk menghindari kontaminasi silang, 
penyiapan reaksi PCR dan penambahan 
sampel uji ke reaksi PCR dilakukan di dalam 
PCR workstation yang terpisah.

D
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Mobile Lab BSL2 (Mobile Laboratory Biosafety Level 2)

Wall opening Interior partitioning

HVAC installation Exterior finishing
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Mobile Lab BSL2 (Mobile Laboratory Biosafety Level 2) Interior mBSL-2
Mobile Lab BSL2
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Mobile Lab BSL2 (Mobile Laboratory Biosafety Level 2)

Pelatihan operasional mBSL-2 
kepada tim nakes RS Putri Hijau, 

3 November 2020
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Pelepasan mBSL-2 
ke Medan oleh Bapak Menristek/BRIN, 
disaksikan oleh KSAD, Ka BPPT, Deputi BNPB, 
serta Deputi BPPT dari halaman Gedung BPPT

24 Agustus 2020



Ketua Periset : Simon Siregar S.Si., M.T
Institusi : Universitas Telkom

57

CAKRAWASTU:
Drone Untuk Pengiriman  Logistik Skala Lokal

Autonomous Drone Tipe Rotary Wing
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CAKRAWASTU: Autonomous Drone Tipe Rotary Wing

PROTOTIPE CAKRWASTU  
(design payload mechanism)

/ No.002 / DESEMBER/15/2021

 ituasi pandemik COVID-19 yang  
 menjangkiti di wilayah Indonesia  
 khususnya wilayah Jawa Barat 
telah memberikan dampak di berbagai 
sektor. Masalah paling mendasar dalam 
upaya pencegahan pada kondisi wabah ini 
adalah dengan pemanfaatan sumber daya 
hasil penelitian yang ada di kampus untuk 
digunakan sebagai wahana mitigasi  ben-
cana. Sumber daya yang dimaksud adalah 
berbentuk pesawat tanpa awak (Unmanned 
Aerial Vehicle, UAV) atau yang lebih dikenal 
dengan kata drone. Drone adalah wahana 
terbang nirawak yang dalam satu dasawarsa 

Drone yang bernama CAKRAWASTU dengan 
filosofi roda/wahana pembawa harapan dan 
kesejahteraan ini awalnya dirancang untuk 
monitoring dan pemadaman titik api keba-
karan hutan. Dikembangkan oleh dosen dan 
mahasiswa Universitas Telkom, drone tipe 
quadcopter dimodifikasi menjadi tipe hexa-
copter untuk keperluan penanggulangan 
wabah COVID-19 dengan menambahkan 
inovasi berupa fleksibilitas pengaturan 
payload yang dapat diangkut. Drone yang 
bersifat customizable dalam chassing 
payload ini dapat difungsikan sesuai kebutu-
han misi.

Contoh misi yang dapat dilakukan adalah 
untuk pengiriman logistik ke area terdampak 
wabah sehingga meminimalkan kontak antar 
manusia.

Pengembangan yang dilakukan dimulai dari 
desain mekanik, elektronik dan perangkat 
lunak yang akan digunakan di wahana dan 
pada sistem delivery dan dropping. Setelah 
desain, kemudian dilakukan integrasi dan 
pengujian sistem hingga pada skenario 
autonomous delivery dan dropping. Luaran 
penelitian selama satu tahun ini adalah 
sebuah wahana multirotor dengan kemam-
puan sistem autonomous untuk kebutuhan 
delivery dan dropping logistik pada masa 
lockdown lokal pandemik Covid-19. Uji coba 
drone dapat disaksikan pada tautan berikut  
https://bit.ly/CAKRAWASTU-TelU

Penggunaan CAKRAWASTU ini nantinya akan 
diimplementasikan dengan berkoordinasi 
pemerintah serta pihak terkait. Hal ini 
dimaksudkan untuk memperkuat beberapa 
aspek mitigasi masyarakat untuk pencegah-
an dan penanggulangan wabah secara 
praktis. Beberapa langkah mitigasi yang 
perlu dilakukan adalah dengan memantau 
area terdampak wabah dari udara untuk 
proses pengiriman logistik yang dibutuhkan. 

Kemudian wahana ini dapat digunakan 
sebagai media pengiriman kebutuhan logistik 
seperti makanan, obat, dan logistik lainnya 
bagi warga sipil maupun personil kesehatan 
dan anggota TNI/POLRI pada daerah yang 
sulit dijangkau karena faktor risiko penular-
an.

S
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CAKRAWASTU: Autonomous Drone Tipe Rotary Wing

Kegiatan Manufaktur Wahana

Pengujian Beban CAKRAWASTU

Uji Autonomous
Drone CAKRWASTU - Flight Test
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Dasbor Web untuk Memetakan Wilayah Kerawanan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
Principal Investigator : Dr. Supriatna M.T.
Institusi  : Universitas Indonesia

SICOVID-19 UI: 
Dasbor Interaktif Berbasis Web-Gis
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SICOVID-19 UI : Dasbor Interaktif Berbasis Web-Gis 
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 ebagai respon terhadap kejadian  
 luar biasa ini, otoritas kesehatan  
 dunia dan beberapa pegiat 
kesehatan dunia, secara spesifik membuat 
beberapa dasbor berbasis web untuk 
memantau perkembangan penyakit yang 
disebabkan coronavirus (COVID-19) secara 
near real-time. Data-data terkait jumlah 
penderita terkonfirmasi, kematian, dan 
penderita yang telah sembuh setiap negara 
di dunia dapat diakses melalui beberapa 
platform open source dengan mudah dan 
gratis. Keterbukaan terhadap data pada 
kejadian wabah dan pandemi sebelumnya 
terbukti mempercepat perkembangan 
penelitian terkait epidemiologi penyakit 
tersebut. 
Berdasarkan beberapa pelajaran dari beber-
apa negara terkait penanganan wabah 
COVID-19 mengungkapkan bahwa distribusi 
informasi keberadaan penderita sangat 
diperlukan untuk memantau dan menganti-
sipasi penyebaran infeksi. Kemudahan 
mengakses data yang mutakhir juga menja-
di tuntutan peneliti epidemiologi dan juga 
masyarakat secara umum sehingga mas-
yarakat mampu meningkatkan perhatian 
terhadap perkembangan epidemi di 
wilayahnya.

 Oleh karena itu, tim peneliti dari Universi-
tas indonesia melakukan penelitian yang 
bertujuan merancang sebuah dasbor opera-
sional berbasis web yang bermanfaat untuk 
membantu pemantauan pendemi COVID-19 
di Indonesia. Informasi yang tersedia dalam 
dashboard tersebut  berupa distribusi 
penderita COVID-19 di Indonesia secara 
near real time, wilayah kerawanan dan 
estimasi jumlah penduduk rawan COVID-19.

Dasbor hasil penelitian ini diberi nama 
Dasbor SICOVID-19.  Dasbor SICOVID-19 
menggunakan platform aplikasi dasbor 
operasional SIG karena aplikasi ini dapat 
memantau informasi paling penting tentang 
aktivitas atau pembaruan data COVID-19 
setiap hari. Dasbor SICOVID-19 akan 
menampilkan informasi terkini dari kejadian 
wabah COVID-19 di Indonesia menggunakan 
peta sebagai media visualisasi utama dan 
ditambahkan dengan grafik jumlah 
desa/kelurahan rawan, chart persentase 
desa/kelurahan rawan per provinsi, dan 
data estimasi jumlah penduduk di zona 
rawan tinggi sebagai pendukung informasi. 
Peta analisis kerawanan COVID-19 dan 
jumlah penduduk dalam unit piksel selan-
jutnya akan menjadi data yang disajikan di 
dalam dasbor SICOVID-19. 

S
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Warna hijau menunjukan bahwa wilayah 
tersebut berada pada tingkat kerawanan 
rendah, warna kuning adalah tingkat 
kerawanan sedang dan warna merah adalah 
tingkat kerawanan tinggi. Pada peta tingkat 
kerawanan COVID-19 juga ditampilkan 
sebaran titik domisili kasus COVID-19 
(positif COVID-19, PDP, dan ODP) yang 
diperoleh dari instansi pemerintah. Area 
wilayah rawan dan data estimasi jumlah 
penduduk rawan akan berubah setiap hari 
seiring dengan pembaruan yang dilakukan 
pada laman web instansi yang menerbitkan 
data kasus COVID-19. Dasbor SICOVID-19 
tidak hanya mampu menampilkan sebaran 
kasus positif COVID-19 pada level 
desa/kelurahan, tapi juga mampu 
menampilkan model estimasi jumlah orang 
yang berpotensi terekspose COVID-19
Sampai saat dokumen ini disusun, dari 34 
provinsi yang ada di Indonesia, baru 7 
provinsi yang datanya dapat dianalisis dan 
ditampilkan di dasbor SICOVID-19.  

Rencana selanjutnya dari riset ini adalah 
jika datanya memadai, akan dilanjutkan 
untuk 27 provinsi yang lainnya sehingga 
dapat memberikan informasi untuk seluruh 
wilayah Indonesia. Inovasi lain yang dapat 
dilakukan pada kegiatan riset selanjutnya 
adalah dengan memasukkan data sebaran 
sekolah di Indonesia. Dengan adanya kebi-
jakan pemerintah daerah yang dapat mem-
buka kembali sekolah untuk kegiatan tatap 
muka di zona-zona tertentu, maka informa-
si sebaran tingkat kerawanan sekolah 
terhadap penyebaran SICOVID-19 sangat 
diperlukan.



1. Pakaian Alat pelindung diri (APD) wajib yang digunakan para tenaga kesehatan adalah..................

2. ................ adalah produk buatan pabrik yang dimaksudkan untuk melengkapi asupan makanan 
ketika dikonsumsi dalam bentuk pil, kapsul, tablet, atau cairan.

3. .................... Virus Disease 19, atau biasa disingkat COVID-19

4. ..................... merupakan singkatan dari Riset Inovasi Produktif, program yang diusung oleh 
   Direktorat Fasiltas Riset dan Rehabilitasi LPDP 
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MENURUN

1. ..................... Test COVID-19 merupakan test cepat untuk mendeteksi keberadaan virus COVID-19

2. Alat pelindung diri (APD) yang digunakan pada bagian hidung hingga janggut adalah..........

3. .................... adalah sistem pemantau mandiri untuk pasien Covid19 gejala ringan dan sedang         
   yang dalam perawatan isolasi, menggunakan beberapa komponen berupa Data Acquisition   
   Device (DAD) dengan beberapa sensor

4. ..................... merupakan katalog artikel yang dihasilkan oleh Direktorat Fasiltas Riset dan 
   Rehabilitasi LPDP

5. Singkatan dari “Tenaga Kesehatan” adalah.......

6. (Bahasa Inggris) Sebuah aktivitas yang dilakukan secara berpindah-pindah atau tidak menetap

7. Alat bantu pernapasan yang digunakan oleh pasien COVID-19 bergejala berat adalah.................
   

MENDATAR
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Teka-teki silang | Edisi Khusus Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19
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Kandidat Vaksin Merah Putih
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Low Cost & Comfortable Respirator V.01 (LCC-Respira V.01)

PURWARUPA 3

11

Bagian Belakang

Bagian Depan
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Kedatangan Menteri Riset dan Teknologi - Bambang Brodjonegoro

Uji SIVENESIA di BPFK
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Produk Mobile Ventilator Low Cost Sebagai Alat Bantu Pernapasan
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