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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 sampai 2021 dalam rangka mendukung upaya pencegahan penyebaran dan penularan serta percepatan penanganan wabah COVID-19 di Indonesia.
Melalui program 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.
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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 pendanaan riset dari program ini. RISPRO Technology Brief Volume 3 memuat berbagai
hasil Riset dan Inovasi Konsorsium COVID-19 terpilih dari berbagai bidang, yaitu alat
kesehatan, obat, herbal/obat tradisional, kandidat vaksin COVID-19, robotik, informatika dan teknologi 4.0 serta model/tata kelola.
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pengalaman visual yang lebih menyenangkan. Inilah rangkuman aktivitas kunci
menyongsong kemandirian dan daya saing
bangsa.
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Ozone Attached Portable Container untuk Dekontaminasi Materi
Terkontaminasi Covid-19 di Fasilitas Layanan Kesehatan
Dr. Ir. Sri Harjati Suhardi
Institut Teknologi Bandung

Pendanaan
Rp 250.000.000

Latar Belakang

Hasil Riset Saat Ini

P

andemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia
merupakan rangkaian dari pandemi
yang telah terlebih dari Kota Wuhan di
China Banyak kajian menunjukkan bahwa
kenaikan jumlah penderita belum akan berakhir
pada pertengahan Mei 2020. Tingkat virulensi
ya n g t i n g g i d a r i v i r u s S A R S - CoV-2 i n i
menyebabkan meluasnya penderita tidak
dengan mudah dikendalikan.
Alat pelindung diri (APD) merupakan salah satu
sumber paparan pada para medis, atau dapat
dikatakan sebagai kontaminasi silang. Usulan
kegiatan ini diharapkan dapat mengatasi
paparan dengan mengurangi atau
menghilangkan kontaminasi silang selama
penggunaan atau penyimpanan APD.
Pertimbangan penggunaan ozon adalah secara
keilmuan sudah terbukti efektif untuk
menginaktifasi virus corona dan kedua secara
teknis memiliki keunggulan yaitu: tidak perlu
bahan habis, desain sederhana, dapat direplikasi
tanpa teknologi tinggi, komponennya tersedia di
dalam negeri, dan mudah didapat di pasar.
Kelebihan lain dari unit ini adalah tidak
menghasilkan limbah. Penggunaan ozon
sebagai bahan desinfektan tercantum juga
dalam pedoman WHO (2004).
Urgensi dari kegiatan riset ini adalah perlunya
system perlidungan pada para dokter dan tenaga
medis yang masuk harus berhadapan dengan
pasien Covid-19 atau pun ODP. Unit ozon sudah
banyak digunakan sehari-hari baik untuk
kesehatan (ozon terapi untuk kanker), kecantikan
(untuk perawatan wajah dan rambut),
pemeliharaan kebersihan di rumah (pengering
piring dan desinfeksi ruangan). Pada kegiatan
riset ini akan digunakan ozon dalam bentuk gas,
kabut (mist) dan sistem terpadu ozon dan UV.
Optimasi dari strategi ini akan dilakukan untuk
medapatkan sistem terbaik.

1

3 buah purwarupa dengan 1 generator ozon
yang dinamakan smart ozonizer

2

Draft Standar Operasioanl Prosedur (SOP)
sudah dibuat

3

Draft Analisis Resiko Fisik sudah mencapai
100%, sedangkan analisis kimiawi tercapai
70%

4

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual sudah
diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual

5

Publikasi ilmiah di jurnal internasional
Engineering in Life Science (proses submit)

Dokumentasi

Purwarupa Smart Ozonizer

Purwarupa Kontainer Disinfeksi APD Pakai
Ulang Kecil

www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Isu
Terkendala dalam proses produksi massal.

Kelanjutan

Purwarupa Bilik Disinfeksi APD Pakai Ulang
Besar

Purwarupa yang dihasilkan dari penelitian ini
akan dilanjutkan dengan pengujian lanjutan
yang diperlukan untuk penggunaan di lapangan.
Unit ini memerlukan tahapan validasi saat
d i a p l i k a s i k a n d i r u a n g a n ya n g b e r b e d a
temperatur atau kondisi paparan sinar matahari.
Komersialisasi akan dilakukan sesuai dengan
hasil analisis pasar yang akan dilakukan dengan
target adalah pusat layanan kesehatan tingkat
puskesmas atau alternatif lain adalah
perkantoran atau sekolah.
Aplikasi terdekat adalah penggunaan di
lingkungan ITB sehubungan dengan akan
dimulainya kuliah tatap muka. Unit ini akan dapat
menghindarkan para staf dan mahasiswa dari
paparan virus yang mungkin dibawa dari luar
area kampus. Secara terpisah, unit ozonisasi
sudah diminta untuk diproduksi guna
m e n d e s i n fe ks i r u a n g a n - r u a n g a n ka n to r.
Hilirisasi ini dilakukan dengan dukungan dari
Ikatan Alumni ITB

Purwarupa Kontainer Disinfeksi
Barang-barang Pasien
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Ruang Isolasi Portabel Tipe Tekanan Negatif untuk
Pasien Covid-19
Dr. Achmad Chusnu Romdhoni, dr.,Sp.THT-KL(K),FICS
Universitas Airlangga | Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Latar Belakang

Pendanaan
Rp 300.000.000

Hasil Riset Saat Ini

D

alam memberikan layanan kesehatan
harus menerapkan Kewaspadaan
Isolasi yang terdiri dari Kewaspadaan
Standar dan Kewaspadaan berbasis transmisi.
Dalam memberi layanan kesehatan harus
mampu memisahkan pasien yang mengidap
penyakit infeksi dan menular dengan yang tak
menular. Berdasarkan cara transmisi/penularan
infeksi maka dapat dibedakan menjadi secara
kontak, droplet atau udara. Penyakit yang
ditransmisikan melalui udara menjadi yang agak
rumit, seperti Covid-19, karena virus penyebabnya
ada di udara sehingga harus mengkondisikan
ventilasi ruangan layanan harus memenuhi
kriteria aman sesuai anjuran WHO. Virus Corona
atau severe acute respirator y syn drom e
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang
menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena
infeksi virus ini disebut Covid-19. Virus Corona bisa
menyebabkan gangguan pada sistem
pernapasan yaitu pneumonia.

1

Pembuatan prototipe ruang isolasi portabel
bersama mitra Institut Teknologi Sepuluh
Nopember (ITS)

2

Ruang isolasi portabel ini berbahan dasar
kontainer berukuran 20 kaki bersistem HVAC,
HEPA, UV, serta bersistem biomedik

3

Prototipe ruang isolasi portabel tekanan
negatif telah diselesaikan 100% dengan
desain sesuai dengan yang direncanakan

4

Hak Kekayaan Intelektual berupa 2 buah
Sertiﬁkat desain industri, merek dan draft
paten dari Direktorat Jendral Kekayaan
Intelektual (DJKI)

Dokumentasi

Infeksi yang berkaitan dengan pelayanan di
fasilitas pelayanan kesehatan dan infeksi yang
didapat dari pekerjaan disebut Healthcare
Associated Infections (HAIs) dahulu disebut
sebagai Infeksi nosokomial. Penelitian WHO 19952010 mendapatkan rerata angka HAIs di Negara
maju 7,6%, di USA 4,5%, di Jerman 3,6%, di
Perancis 4,4% dan di negara berkembang 5,719,1%, survey cross sectional oleh Perdalin
bekerjasama dengan RS Penyakit Infeksi Sulianti
Saroso pada tahun 2003 mendapatkan HAIs
antara 2,4 -24,6 %.
Munculnya emerging diseases sejak tahun 2002
hingga sekarang, dari SARS, H5N1, H1N1, MERS
CoV, Ebola, dan COVID-19 menyebabkan Rumah
Sakit/Unit Pelayanan Kesehatan lainnya harus
menyiapkan ruang Isolasi yang cepat dan mobile
sesuai dengan ketentuan umum dan khusus

Prototipe Ruang Isolasi Portabel Tekanan
Negatif (Eksterior)

www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Isu
Model berskala (sesuai proposal) setelah dikaji,
kurang memberikan impact solusi maka
diputuskan membuat prototipe. Pembuatan
prototipe butuh ruangan/workshop yang luas
dan Pengadaan barang & pembuatan butuh
tenaga pihak pendukung (selain tim riset).
s t r a te g i p e nye l e s a i a n p ro to t i p e d e n g a n
bekerjasama dengan vendor (Nobel
Tecnotronics). Beberapa komponen interior
memakai inventory RS Universitas Airlangga
(RSUA).

Kelanjutan

Prototipe Ruang Isolasi Portabel Tekanan
Negatif (Interior)

Standard Operating Procedure (SOP), Model
business & Supervision program akan disusun
untuk tahap berikutnya. Selain itu akan dilakukan
mobilisasi dan display unit prototipe di RSUA dan
melakukan workshop prototipe.

Purwarupa pengembangan PAPR

Lokasi Peletakan Portable Isolation Container
di RS Universitas Airlangga
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Portable Pre-Treatment Unit untuk Limbah Medis
Terkontaminasi Covid-19 di Fasilitas Layanan Kesehatan
Dr. Ir. Retno Gumilang Dewi
Institut Teknologi Bandung

Pendanaan
Rp 275.000.000

Latar Belakang

Hasil Riset Saat Ini

P

ada masa pandemi Covid-19, fasilitas
pelayanan kesehatan sangat intensif
melakukan pengambilan sampel pasien
untuk pengujian virus Covid-19 yang kemudian
menjadi limbah medis berupa padat maupun
cair. Limbah medis padat mencakup limbah dari
penggunaan alat pelindung diri sekali pakai
(disposable), peralatan pengambilan sampel uji
(PCR, antigen, dan lain-lain). Limbah medis cair
berasal dari sisa reagen, air limbah pencucian
peralatan, limbah domestik, dan limbah medis
cair pasien yang mengidap virus Covid-19.
Limbah medis padat diolah menggunakan
insinerator sedangkan limbah cair medis diolah
menggunakan septic tank atau disalurkan
menuju IPAL terpadu. Fasilitas kesehatan
umumnya tidak memiliki unit pengolahan
limbah medis sendiri tetapi menyerahkan
pengolahan akhir ke pihak ketiga. Proses
tersebut memungkinkan terjadinya penyebaran
v i r u s Cov i d ke b e rba g a i p i h a k s e h i n g g a
dibutuhkan pre-treatment untuk desinfeksi virus
Covid-19.
Tujuan utama pembuatan peralatan Portable
Unit Pra-Pengolahan Limbah Medis adalah
untuk dekontaminasi setempat limbah medis
(pa dat atau cair) yan g dapat dipastikan
terkontaminasi oleh virus Covid-19 di area Fasilitas
Kesehatan. Unit portabel pra-pengolahan limbah
medis merupakan inovasi dari pengolahan
limbah terkontaminasi B3 mikroorganisme
(infeksius) di fasilitas kesehatan menggunakan
autoklaf dan/atau sinar UV, selain itu juga
menggunakan gas ozon yang sangat efektif
dalam merusak struktur RNA virus seperti sinar
UV (Wang, et al., 2020). Unit ini dilengkapi
peralatan dekontaminasi berupa sistem kimia
dan biologi, yang mudah dipindahkan dan
ukuran kecil (lebih kurang 50L–75L– working
volume). Desain unit terdiri dari 2 unit, yaitu (1)
limbah medis cair dan (2) limbah medis padat.

1

Paten/Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
dengan status terdaftar dan Publikasi sedang
dalam proses

2

Pembuatan purwarupa dan uji kinerja
mencapai 100% dan anggaran telah terserap
100%

3

Proses Komersialisasi Teknologi sedang
dalam rencana, dimana penjajakan
kerjasama dengan konsultan dan kontraktor
dan LPIK ITB sedang dalam proses

Dokumentasi

Peralatan Pra-pengolahan Limbah Medis Padat

Prototipe Peralatan Microbubble Reaktor
Tiga Tahap

www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Kelanjutan

Peralatan pendukung dan instrument
pengukuran

Pembuatan purwarupa dan uji kinerja mencapai
100% dan anggaran telah terserap 100% .
Pendaftaran HAKI (no. billing 820210720850671)
dan Publikasi sedang dalam proses dan dana
pengurusan HAKI dan Publikasi sudah
dialokasikan.
Proses Komersialisasi Teknologi masih dalam
r e n c a n a . P e n j a j a k a n ke r j a s a m a d e n g a n
konsultan dan kontraktor dan LPIK ITB sedang
dalam proses.
- Konsultan: PT. ACITYA SUGIH ARTHA
-Konstruksi: PT. ARNESH BANGUN
NUSANTARA, Jl. Bangka Raya No. 72 Pela
Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta
Selatan 12720)
Tahap komersialisai dapat direalisasikan apabila
skala pilot yang cukup besar dapat dibuat dan
diuji coba untuk adaptasi dari unit prototipe yang
dibuat.

Kegiatan analisis E-coli di Laboratorium
Microbiologi pada Pusat Bioteknologi ITB

Isu
Pengujian kinerja peralatan sangat terbatas
karena selama Pandemi Covid-19 kegaiatan
laboratorium di kampus sering lock down.
U n t u k i m p l e m e n t a s i d a n ko m e r s i a l i s a i ,
dibutuhkan pembuatan perlatan skala pilot yang
lebih besar, mengingat unit yang dibuat adalah
prototipe yang imolementasinya membutuhkan
uji coba skala pilot.

www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Isolation Chamber Brancard untuk Mengurangi
Resiko Penularan Virus Covid-19
Dr. Ir. Bambang Iskandriawan, M.Eng

Institut Teknologi Sepuluh Nopember | RSUD Dr. Soetomo Surabaya

Latar Belakang

Pendanaan
Rp 350.000.000

Hasil Riset Saat Ini

B

erdasarkan bukti ilmiah, Covid-19 dapat
menular dari manusia ke manusia
melalui kontak erat dan droplet, tidak
melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular
penyakit ini adalah orang yang kontak erat
dengan pasien Covid-19, yaitu tenaga medis yang
merawat pasien Covid-19. Rekomendasi standar
untuk mencegah penyebaran infeksi adalah
melalui cuci tangan secara teratur, menerapkan
etika batuk dan bersin, menghindari kontak
secara langsung dengan ternak dan hewan liar
serta menghindari kontak dekat dengan siapa
p u n ya n g m e n u n j u k ka n g e j a l a p e nya ki t
pernapasan seperti batuk dan bersin. Selain itu,
menerapkan Pencegahan dan Pengendalian
Infeksi (PPI) saat berada di fasilitas kesehatan
terutama unit gawat darurat.

1

Pembuatan Prototipe Isolation Chamber
Brancard

2

Pembuatan Animasi Operasional

3

Pembuatan Buku Panduan Penggunaan &
Perawatan

4

Pendaftaran Desain Industri Isolation
Chamber Brancard di Direktorat Jendral
Kekayaan Intelektual (DJKI)

Dokumentasi

Riset medis dan teknologi pendukungnya sudah
menjadi kebutuhan mendesak. Penanganan
pasien terpapar penyakit karena virus sudah
menjadi prioritas medis diseluruh Indonesia.
Salah satu yang menjadi prosedur utama adalah
cara memobilisasi/memindahkan pasien Covid19 yang memerlukan prosedur dan perlengkapan
khusus oleh untuk menghindari paparan virus
secara langsung. Gejala parah yang dialami oleh
penderita Covid-19 adalah kesulitan dalam
pernapasan yang diakibatkan ketidakstabilan
hemodinamik bersamaan dengan saturasi
oksigen rendah. Cadangan oksigen pasien
sangat buruk, terutama bagi mereka yang sangat
kritis. Hal tersebut membuat upaya mobilisasi
pasien menjadi tantangan besar. Sehingga perlu
ada alat evakuasi khusus yang berfungsi sebagai
ruang isolasi portable untuk menghalangi
penyebaran virus ke udara sekaligus saat
mobilisasi pasien menuju rumah sakit rujukan.

Desain Akhir Isolated Chamber Brancard
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Kelanjutan
Tahapan selanjutnya yang akan dilakukan adalah
melakukan riset pengujian lanjutan bersama
dengan tim dokter RSUD Dr. Soetomo Surabaya
dengan tujuan penyempurnaan desain, bentuk
dan sistem. Selanjutnya, Durability Test pada
BPFK akan menjadi proposal deseminasi secara
terpisah.

Pembuatan prototipe sistem Negative
Pressure Generator (ﬁtting & proper test)

Pembuatan Enclosure Acrylic
(ﬁtting & proper test)

Isu
Saat ini kami masih belum menemukan mitra
hilirisasi yang sesuai,Perlu dilakukan
pengembangan sistem suplai daya pada
Negative Pressure Generator

www.lpdp.kemenkeu.go.id

9

RISPRO Mandatori Konsorsium Riset Covid-19

Pembuatan APD Proses Crosslink Material Antibacterial
pada Material Kain melalui Surface Modiﬁcation
Sandi Suﬁandi, Ph.D.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | Tim Konsorsium Riset Covid-19
Bidang Pencegahan - APD

Latar Belakang

Pendanaan
Rp 348.062.000

Hasil Riset Saat Ini

S

emenjak awal terjadinya pandemi Covid19, tenaga kesehatan mengalami
kurangnya ketersediaan APD dan kualitas
yang memenuhi standar sulit untuk diperoleh.
Standar kualitas yang diharapkan dari APD diatur
dalam lingkup Komisi Teknis 13-09–Biosafety dan
Biosecurity terutama klasiﬁkasi ICS
(International Classiﬁcation for Standards)
13.340.10 – Pakaian Pelindung. Klasiﬁkasi tersebut
mengatur standar pakaian pelindung untuk sifat
elektrostatik, bahan kimia dalam berbagai
bentuk padat, cair dan gas termasuk aerosol
dalam bentuk cairan dan partikel. Klasiﬁkasi
tersebut juga mencakup agen infeksius baik
dalam bentuk aerosol biologis maupun yang
berasal dari cairan tubuh.
Mengingat SARS -CoV-2 yang merupakan
patogen penyebab Covid-19 ditransmisikan
melalui cairan tubuh, standar yang menjadi
acuan pada kegiatan ini adalah SNI ISO:16603
2004 dengan judul Pakaian untuk perlindungan
terhadap kontak dengan darah dan cairan tubuh
– Penentuan resistensi bahan pakaian pelindung
terhadap penetrasi oleh darah dan cairan tubuh –
Metode pengujian menggunakan darah sintetis.
Tambahan standar lain yang diacu adalah
standar AATCC 42-2017 yang menguji ketahanan
terhadap tumbukan air, dengan asumsi bahwa
paparan droplet terhadap kain alat pelindung diri
mengalami proses tumbukan (impact).
Target dari produk akhir yang ingin dicapai
adalah bahan alat pelindung diri untuk gown
atau coverall yang memiliki ketahanan terhadap
tumbukan dan penetrasi cairan tubuh. Selain itu,
karena materi penyusun utama dari cairan tubuh
secara umum adalah air, maka bahan yang
dikembangkan diharapkan memiliki sifat
hidrofobik sehingga mengurangi sifat adhesi dan
memiliki sifat anti mikrobial.

1

2

Pengajuan 4 Paten/Hak kekayaan Intelektual
-Komposisi Polivinil Alkohol pada Pelapisan
Kain Taffeta
-Komposisi Nanosilika pada Pelapisan Kain
Taffeta-PVA
-Metode Pembuatan Kawat Nano Perak
-Metode Penyemprotan Inhibitor Mikrobial
dan Penyinaran UV pada Kain Taffeta 210T
D i p u b l i ka s i ka n d i J o u rn a l o f P hys i c s :
Conference Series

Dokumentasi

Pengujian ketahanan penetrasi terhadap
cairan tubuh

Kain-PVA
55.65° ± 5.3°

Kain-PVA -SiO2 NP

133.41° ± 10.8°

Peningkatan sifat hidrofobik dari
permukaan kain
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Kelanjutan

BS

EC

SA

CA

PA

AF

Proses pengujian material antimikrobia

Industri yang potensial dapat terlibat dalam
rantai proses dan pasok dari teknologi yang
dikembangkan antara lain.
1. Industri pelapisan pad-dry-cure via PT. Rana
Global yang tertarik untuk dapat
mengkomersialisasikan proses pelapisan
bahan, selama ada kepastian dari market yang
tersedia.
2. Industri pelapisan lantai (Epoxy) yang tertarik
dengan produk antimikrobial kawat
nanoperak yang dikembangkan via PT. Citra
Warna Muliatama, dengan harapan diperoleh
justiﬁkasi hasil pengujian bahwa produk
antimikrobial nanoperak yang akan
dikerjasamakan dapat dilengkapi dengan hasil
pengujian antimikrobial dan antiviral terutama
untuk SARS-CoV-2.
3. Pemasaran via lisensi melalui perusahaan
swasta nasional yang berdasarkan
pembicaraan awal tertarik untuk
mengkomersialisasikan via PT. Indo Triton
Nasional hanya saja perusahaan tersebut
berbasiskan perusahaan jual beli (Trading).
a t a u m e l a l u i p e m a s a r a n l a n g s u n g ke
perusahaan produsen APD yang terdaftar di EKatalog.
4. Proses komersialisasi melalui perusahaan
pemula berbasis teknologi / start-updan
melakukan proses bootstrapping melalui
pendirian usaha kecil dengan nama
Laboratorium Sandi Suﬁandi, Ph.D.
dengan:Nomor Induk Berusaha:
1287001441376.KBLI: 72103 - Penelitian dan
Pengembangan Ilmu Kedokteran KBLI: 72101 Penelitian dan Pengembangan Ilmu
Pengetahuan Alam
5. Value proposition / bentuk komersialisasi yang
potensial: industri pelapisan lantai, industri
pelapisan kain, industri APD, industri tekstil dan
garmen.

Hasil mikroskop elektron dari material
antimikrobia

Proses penyemprotan larutan inhibitor dan
pengeringan kain
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Pengembangan Prototipe Portable Air Puriﬁer Untuk
Kamar Pasien Terpapar Virus Covid-19 di Rumah Sakit
Dr. Jayan Sentanuhady
Universitas Gadjah Mada

Pendanaan
Rp 100.000.000

Latar Belakang

Hasil Riset Saat Ini

V

irus Corona adalah sekumpulan virus dari
subfamili Orthocoronavirinae dalam
ke l u a r g a Co r o n a v i r i d a e d a n o r d o
Nidovirales. Kelompok virus ini yang dapat
menyebabkan penyakit pada burung, mamalia
dan dewasa ini virus ini juga dapat menyerang
manusia. Pada manusia, virus Corona
menyebabkan infeksi saluran pernapasan,
seperti batuk kering, sakit tenggorokan, demam
dan juga sesak nafas, dalam kondisi yang parah
virus Corona dapat menjadi penyebab kematian.
Hingga saat ini belum ada vaksin atau obat yang
digunakan untuk mencegah atau
menyembuhkan pasien yang didesain khusus
untuk virus Corona.

1

Air puriﬁer sudah sukses dibuat dan uji fungsi,
dan sudah sesuai dengan indikator riset

2

Uji fungsi selama 30 hari operasional non-stop
juga sudah dilakukan dengan hasil yang baik

3

Desain industri untuk air puriﬁer sudah
d i d a f t a r k a n k e D i r j e n H a k Ke k a y a a n
Intelektual (sedang menunggu sertiﬁkat
keluar) .

Dokumentasi

Sejak awal bulan Maret 2020, virus Corona yang
awalnya mewabah di daerah Wuhan Provinsi
Hubei, China, telah masuk ke Indonesia dan
langsung menyerang 2 orang. Hingga saat ini
orang yang terjangkit dan orang yang dicurigai
terjangkit terus meningkat dari hari ke hari dan
saat ini virus Corona sudah hampir menyebar ke
seluruh provinsi di Indonesia.
Penyebaran virus corona yang umumnya melalui
droplet yang keluar dari mulut maupun hidung
pasien, dapat juga penularannya melalui udara,
karena ukuran virus sangat kecil dan sangat
ringan akan membuat virus dapat melayanglayang di udara. Virus corona yang melayanglayang di udara inilah dapat dihirup oleh orang
yang sehat dan dapat terlular virus corona. Oleh
karena itu sangat penting melakukan proses
puriﬁkasi udara di ruangan-ruangan yang sangat
berpotensi terdapat virus corona seperti ruang
perawatan pasien, ruang inap pasien dan ruang
periksa pasien di rumah sakit.

Desain case Air Puriﬁer (tampak perspektif)
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Isu
Uji parameter aliran udara, prosentase output
virus belum dilakukan karena keterbatasan
anggaran penelitian.

Kelanjutan
a) Uji parameter
b) Menggandeng mitra produksi
c) Melakukan uji klinis

Desain case Air Puriﬁer (tampak depan)

Desain case Air Puriﬁer (tampak atas)

Gambar teknik 3D dari fan blade untuk air
puriﬁer

Fan blade setelah proses prototyping dengan
printer 3D
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Pengembangan Kit Deteksi Portabel Berbasis Biosensor
RNA untuk Covid-19
Almando Geraldi, S.Si., Ph.D.
Universitas Airlangga

Pendanaan
Rp 340.000.000

Latar Belakang

Hasil Riset Saat Ini

D

alam pandemi Covid-19 yang sedang
berlangsung saat ini, deteksi awal
menggunakan tes berbasis Reverse
Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RTPCR) dan tes serologi memainkan peran penting
untuk mencegah persebaran Covid-19 secara luas,
dengan memungkinkan penerapan tindakan
kontrol cepat yang membatasi penyebaran
melalui identiﬁkasi kasus, isolasi, dan pelacakan
kontak. Akan tetapi, metode berbasis RT-PCR
membutuhkan penanganan sampel dan
pelaksanaan uji oleh personel yang terlatih, serta
instrumen dan reagen dengan harga yang relatif
t i n g g i d a n j u m l a h nya te rb a t a s s e h i n g g a
menyebabkan keterbatasan jumlah uji yang
dapat dilakukan setiap harinya, sedangkan
metode berbasis serologi hanya dapat
mendeteksi antibodi terhadap SARS-CoV-2 yang
terbentuk paling cepat hari setelah paparan,
sehingga tidak dapat mendeteksi infeksi segera
setelah seseorang terpapar SARS-CoV-2. Terlebih
lagi Sebagian besar kit deteksi yang digunakan
saat ini harus diekspor dari luar negeri.

1

Telah berhasil didesain dan dikonstruksi 4
plasmid yang merupakan komponen utama
dari biosensor RNA untuk pendeteksian RNA
SARS-CoV-2,

2

Konstruksi biosensor RNA berbasis toehold
switch,

3

Uji spesiﬁsitas dan sensitivitas biosensor RNA
terhadap RNA sintetik SARS-CoV-2,
4 buah Hak Kekayaan Intelektual berupa

4 Paten Sederhana untuk plasmid rekombinan
penyandi mRNA dengan status terdaftar,

5 Publikasi ilmiah di Scientiﬁca Journal.
Dokumentasi

Untuk mengatasi isu tersebut, Pusat Riset
Rekayasa Molekul Hayati (BIOME), Universitas
Airlangga, mengembangkan suatu metode baru
untuk diagnosis infeksi SARS-CoV-2 berbasis
b i o s e n s o r R N A ya n g m e m i l i k i ke l e b i h a n
sebagaimana metode berbasis RT-PCR di mana
yang dideteksi adalah materi genetik dari SARSCoV-2 sehingga dapat mengenali pasien positif
segera setelah paparan virus, sekaligus juga
memiliki kelebihan sebagaimana metode
berbasis serologi di mana uji yang dilakukan relatif
mudah dan dapat memberikan hasil dalam waktu
singkat. Biosensor RNA yang akan dikembangkan
berbasis pada sistem toehold switch yang akan
memberikan sinyal berupa ekspresi protein
ﬂuoresens yang pendarannya dapat dideteksi
secara visual atau menggunaakan microplate
reader.
Plasmid biosensor siap pakai
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Kelanjutan
Perlu dilakukan pengujian kembali deteksi RNA
SARS-CoV-2 menggunakan biosensor yang telah
dikonstruksi apabila sudah terdapat sistem in
vitro transcription and translation system yang
handal dan berbiaya relatif rendah.

Perbanyakan plasmid rekombinan biosensor

Isolasi plasmid biosensor

Penyimpanan plasmid biosensor di freezer

Isu
Hasil yang diperoleh tidak konsisten karena saat
dilakukan pengulangan RNA sintetik SARS-CoV-2
tidak selalu dapat terdeteksi.

www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Smart Laryngoscope untuk Mengurangi Resiko Penularan
Virus Covid-19 bagi Tenaga Medis saat Proses Intubasi
Dr. Agus Windharto, DEA
Institut Teknologi Sepuluh Nopember | RSUD Dr. Soetomo Surabaya

Latar Belakang

Pendanaan
Rp 200.000.000

Hasil Riset Saat Ini

I

ntubasi endotrakea adalah bentuk prosedur
deﬁnitif untuk resusitasi dan manajemen
jalan napas. Tindakan intubasi sendiri
memberikan risiko penularan dari mulut pasien
ke dokter spesialis Anestesiologi dan Terapi
i n te n s i f . P a s i e n d e n g a n Co v i d - 1 9 d a p a t
m e n g a l a m i ce d e ra m i o ka rd d a n a d a nya
kegagalan banyak organ, yang menyebabkan
ketidakstabilan hemodinamik bersamaan
dengan saturasi oksigen rendah. Cadangan
oksigen pasien sangat buruk, terutama bagi
mereka yang sangat kritis.
Padahal seorang tenaga medis sangat mudah
tertular ketika melakukan proses intubasi,
dikarenakan saat pemasangan alat maka mulut
pasien terbuka. Hal ini menyebabkan
penyebaran virus ke tenaga medis akan semakin
terbuka lebar. Oleh karena itu, dibutuhkan
laringoskop yang dapat mengurangi dampak
penyebaran virus ke tenaga medis namun tidak
mengurangi fungsionalitas laringoskop untuk
keselamatan pasien.

1

Prototipe Smart Laryngoscope dengan
keunggulan teknologi nirkabel, macro
kamera dan Desain yang lebih compact dan
portable

2

Desain pengemasan untuk Smart
Laryngoscope

3

Buku panduan operasional

4

Animasi operasional

5

Sertiﬁkat desain industri dengan status
terdaftar

Dokumentasi

Permasalahan yang dihadapi oleh tim dokter
yang terlibat dalam penanaganan pasien kritis
Covid-19 , khususnya di RSUD Dr. Soetomo adalah:
1. Laryngoscope yang digunakan di rumah sakit
masih analog dan dokter harus mendekat ke
mulut pasien saat proses intubasi. 2. Proses
intubasi pasien Covid-19 akan sangat beresiko
terjadi penularan ke tenaga medis.
Sehingga solusi yang ditawarkan terhadap
permasalahan diatas adalah Membuat Smart
Laryngoscope dengan monitor digital wireless
untuk mencegah penularan pasien ke tenaga
medis tanpa harus mendekat ke mulut pasien
pada proses intubasi. Aliran frame dari video bisa
ditampilkan wireless pada layar monitor maupun
pada perangkat mobile seperti smartphone atau
tablet yang dimiliki oleh dokter
Desain ﬁnal Smart Laryngoscope
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Isu
- Proses uji etik kedokteran memerlukan waktu
yang cukup lama
- Belum menemukan mitra industri untuk
Hilirisasi
- Pendanaan tidak mencukupi (pembuatan
prototipe 13 kali)
- Uji Klinis tahap II (uji coba pada manusia) akan
dilaksanakan sebagai penelitian yang terpisah
oleh tim Dokter RSUD Dr. Soetomo Surabaya

Kelanjutan
a. Setelah Uji Klinis Tahap II akan dilakukan
optimasi desain dan prototipe
b. Durability Test pada BPFK akan menjadi
proposal deseminasi secara terpisah

Pembuatan prototipe sistem Smart
Laryngoscope

Pengemasan dan Buku panduan

Uji Coba Smart Laryngoscope oleh Tim Dokter
RSUD Dr. Soetomo Surabaya
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Pengembangan Sistem Pemantauan dan Operasi Jarak Jauh pada
Ventilator Hamilton-C2 di ruang ICU RS. Dr. Soetomo Surabaya
Dr. Ir. Djoko Purwanto, M.Eng.

Institut Teknologi Sepuluh Nopember | RS. Dr. Soetomo Surabaya

Latar Belakang

Pendanaan
Rp 100.000.000

Hasil Riset Saat Ini

P

engoperasian ventilator untuk pasien
p e n g i d a p Cov i d -1 9 s a a t i n i m a s i h
dilakukan secara manual. Hal ini
tentunya berimbas pada meningkatnya risiko
penularan Covid-19 pada tenaga medis yang
bertugas langsung dalam memantau dan
mengoperasikan ventilator tersebut. Dalam
penanganan pasien Covid-19 di Ruang Intensif
Care Unit (ICU) Rumah Sakit Dr. Soetomo telah
dilengkapi dengan berbagai merk dan tipe
ventilator, dimana pada saat ini ventilator tipe
Hamilton-C2 adalah tipe yang paling banyak
dipakai.
Pada penelitian ini tim gabungan Institut
Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan RS. Dr.
Soetomo mengembangkan suatu perangkat
yang berguna untuk memonitor dan
mengoperasikan ventilator existing tipe
Hamilton C-2 secara otomatis dari jarak jauh
(Remote). Pengembangan dilakukan dengan
cara melengkapi perangkat ventilator existing
dengan suatu sistem perangkat tambahan yang
menggantikan aktivitas human operator (dalam
h a l i n i te n a g a m e d i s ) u n t u k m e l a ku ka n
pengoperasian dan pemantauan ventilator dari
jarak jauh. Perangkat dirancang untuk dapat
diimplementasikan secara aman tanpa
mengubah sistem ventilator existing secara ﬁsik
maupun fungsional.
Pada penelitian telah diihasilkan prototipe sistem
remote control ventilator tipe Hamilton C2.
Prototipe ini merupakan suatu sistem mekanik
dan elektronik untuk mengendalikan dan
memantau ventilator, dengan operasi knop
tunggal, dari jarak jauh dengan menggunakan
perintah (command) melalui antarmuka yang
dipasang pada komputer eksternal. Prototipe
berjalan sesuai dengan fungsi yang telah
dirancang.

1

Surat Keterangan Laik Etik dari Komite Etik
RSUD Dr Soetomo Surabaya

2

Prototipe sistem remote control ventilator
tipe Hamilton C2

3

1 buah Hak Cipta/Paten dengan status
terdaftar Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia

Dokumentasi

Hasil Implementasi Sistem Remote Ventilator
Hamilton C2

Ventilator Hamilton C2
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Kelanjutan
Saran untuk penelitian selanjutnya adalah
diperlukannya adalah pengadaan/peminjaman
p e r a n g k a t ve n t i l a to r H a m i l to n C 2 g u n a
mendukung akselerasi pengembangan sistem.

Pengukuran Dimensi Perangkat Ventilator
Hamilton C2

Proses pembuatan prototipe

Isu
Diseminasi dan Publikasi Ilmiah pada Seminar
Internasional bereputasi terhambat karena
adanya kesulitan untuk melakukan pengujian
secara ﬁsik di masa pandemi Covid-19, sehingga
menghambat tahap pengujian dan
pengambilan data.

www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Prototipe Aero Dental Suction Unit pada
Tindakan Dental
Dr. Benidiktus Tulung Prayoga, S.T., M.T
Universitas Gadjah Mada

Latar Belakang

Pendanaan
Rp 99.120.000

Hasil Riset Saat Ini

S

aat ini nCov-2019 menjadi masalah bangsa
yang memerlukan kolaborasi
i n t e r p r o f e s i o n a l u n t u k
penanggulangannya. Salah satu yang sangat
perlu menjadi perhatian adalah pencegahan
transmisi virus dari pasien ke pemberi layanan
kesehatan, seperti dokter, dokter gigi dan
perawat. Kegiatan pelayanan kesehatan gigi
melibatkan beberapa alat yang digerakkan atau
memanfaat udara dan air yang bertekanan serta
putaran alat yang tinggi. Kondisi ini akan
berakibat menyebabkan terbentuknya aerosol
maupun droplet dari cairan yang ada di sekitar
mulut atau gigi pasien. Aerosol dan droplet yang
tercampur dengan air liur maupun darah pasien
sangat mungkin menularkan berbagai penyakit
ke tenaga kesehatan gigi. Pelayan kesehaatan
gigi harus taat prosedur dalam menggunakan
APD pada saat melakukan tindakan dental.
Selain itu juga diburtuhkan alat tambahan yang
berfungsi untuk mengurangi terjadinya polusi
udara dan kontaminasi alat-alat bantu terhadap
droplet. Alat yang dibutuhkan adalah alat
penyedot droplet dan aerosol yang keluar dari
mulut pasien.

1

Produk alat aero dental suction unit (4 unit)
yang murah dan efektif untuk digunakan di
RS maupun klinik pelayanan kesehatan gigi.

2

Alat sudah lolos uji teknis (Uji aliran udara, uji
kebocoran listrik, uji kebisingan alat, uji nilai
angka kuman, dan uji keterimaan)

3

Sertiﬁkat Desain Industri/Hak kekayaan
Intelektual dengan status terdaftar
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publikasi ilmiah di Communications in

4 Science and Technology dengan status under
review

Dokumentasi

Aero Dental Suction Unit dirancang untuk
membantu mengurangi polutan di udara
maupun kontaminasi alat-alat bantu dari droplet
yang keluar dari mulut pasien pada saat layanan
kesehatan gigi. Alat dirancang mengunakan
pompa vakum dan serangkaian alat ﬁltrasi serta
sterilisasi. Aerosol dan droplet yang tersedot akan
melewati ﬁlter HEPA, sterilisasi dengan sinar UV
C, sterilisasi dengan sistem ozon dan kemudian
dibersihkan dari odor melalui ﬁlter karbon.
Aerosol dan droplet yang sudah disaring dan
dibersihkan dapat dibuang ke lingkungan atau
klinik.

Prototipe aero dental suction unit
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Uji coba alat di RSGM dr. Soedomo UGM

Isu
Kondisi lapangan yang tidak menentu dan biaya
tidak langsung belum dibayarkan karena
kebijakan PPKM

Kelanjutan
Prototipe yang telah dibuat dapat dilanjutkan
untuk masuk pada tahap hilirisasi.

www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Rancang Bangun Prototype Ventilator Merah Putih
untuk Indonesia
Dr.Eng. Adhika Widyaparaga, S.T., M.Biomed.E
Universitas Gadjah Mada

Latar Belakang

Pendanaan
Rp 249.900.000

Hasil Riset Saat Ini

V

irus penyebab Covid-19 disebut dengan
SARS-CoV-2 yang merupakan virus RNA.
Ketika SARS-Cov-2 sudah mengikatkan
diri dengan ACE2, SARS-CoV-2 akan menginjeksi
messenger RNA-nya (mRNA) ke dalam
cytoplasma cell. Intruksi di dalam mRNA ini akan
ditranslasikan oleh ribosom menghasilkan RNAdependent RNA polymerase yang
mengkatalisasi replikasi RNA. Dengan demikian,
sel yang terinfeksi virus akan memproduksi lebih
banyak virus SARS-CoV-2 sampai mati atau
dibunuh oleh sistem kekebalan tubuh.
Mekanisme terikatnya SARS-CoV-2 sampai sel
mati inilah yang menyebabkan orang yang
terinfeksi SARS-CoV-2 menderita pneumonia.
Di dalam pengobatan pasien Covid-19, ventilator
menjadi salah satu alat kesehatan penting.
Banyak negara menyadari potensi masalah yang
akan muncul ketika jumlah ventilator tidak
memadai sementara para penderita Covid-19
terus meningkat. Sehingga, industri-industri di
negara tersebut kemudian membantu produksi
ventilator misalkan di Amerika, industri mobil GM
dan Ford berpartner dengan produsen ventilator
untuk meningkatkan kapasitas produksi
ventilator.
Di Indonesia, tidak ada produsen ventilator.
Indonesia sepenuhnya tergantung pada impor
untuk produk ini dimana satu buat ventilator
dapat memiliki harga melebihi Rp 800 juta.
Tanpa penambahan ventilator sementara terjadi
penambahan jumlah penderita Covid-19, pasienpasien dengan kondisi kritis akan sulit mendapat
penanganan yang tepat sehingga korban
meninggal akibat Covid-19 sulit dicegah.
Penelitian ini bertujuan memperoleh prototipe
ventilator ICU yang dapat diproduksi dengan
ce pa t s e r t a a cce s s i b l e u n t u k p e l aya n a n
kesehatan di Indonesia, khususnya dalam rangka
menghadapi lonjakan pasien Covid-19.

1

Satu Unit Prototipe Produk Ventilator Merah
Putih ICU dengan nama Venindo V01 dengan
standar ICU

2

Uji kelayakan Ventilator ICU Venindo V-01 & R03 dan lolos uji di BPFK Surabaya

3

Uji Klinis Ventilator ICU Venindo V-01 & R-03

4

E t h i c a l C l e a r a n c e u n t u k Ve n t i l a t o r
Emergency Venindo R-03 dan Ventilator ICU
Venindo V-01

5

Pengajuan izin edar untuk Ventilator
Emergency Venindo R-03 dan presentasi hasil
uji klinis Ventilator Emergency Venindo R-03
ke Tim Uji Klinis Kementerian Kesehatan RI

Dokumentasi

Prototipe dari ventilator ICU Venindo V-01

Prototipe dari ventilator Venindo R-03

www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Uji performa ventilator ICU di BPFK Surabaya

Uji Klinis Ventilator Emergency Venindo R-03

Uji Klinis Ventilator ICU Venindo V-01

Kelanjutan
- Persiapan untuk mass production
- Persiapan production line
- Persiapan quality system untuk produksi

www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Pengembangan Komponen Ventilator Lokal untuk Melawan Covid-19
(Respiratory Flow Meter Plus PEEP dan Respiratory Blower)
Dipl.Ing. M. Tribprabowo M
PT. Chroma International

Pendanaan
Rp 300.000.000

Latar Belakang

Hasil Riset Saat Ini

P

rogram pengembangan respiratory ﬂow
meter system dan respiratory blower
sebagai bagian dari komponen
penunjang ventilator napas merupakan salah
satu wujud usaha dalam mendukung dunia
kesehatan dalam menanggulangi pandemi
Covid-19. Ventilator sangat dibutuhkan dalam
penangganan pasien terpapar virus Covid-19
sebagai alat bantu napas, terutama jika pasien
tersebut telah memasuki stadium yang cukup
parah akibat virus Covid-19. Dengan banyaknya
kasus penularan virus Covid-19 baik di seluruh
dunia maupun di Indonesia sendiri
menyebabkan kebutuhan akan alat ventilator
meningkat. Telah banyak lembaga-lembaga
penelitian secara mandiri telah
mengembangkan alat ventilator darurat dengan
berbagai jenis yang ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan akan ventilator dalam menanggani
pasien Covid-19.
PT.Chroma International berusaha untuk
berkolaborasi dalam pengembangan ventilator
lokal sebagai penyedia komponen-komponen
penunjang seperti halnya ﬂow meter sensor dan
respiratory blower. Dua komponen penunjang
tersebut dikembangakan komponen tersebut
merupakan bagian penting dari sebuah alat
ventilator napas dan ketersediaanya perlu
didukung secara lokal. Pengembangan ﬂow
meter dan respiratory blower dilakukan dengan
tahapan design standard mulai dari penentuan
DrnO masing-masing komponen, perhitungan
desain (baik analitik, empirik maupun numerik),
analisis yang dilakukan dengan simulasi
komputer, proses manufaktur sampai dengan
proses testing dari komponen-komponen
tersebut. Proses analisis simulasi menggunakan
bantuan perangkat lunak komputer (Compute
Aided Engineering) untuk mendapatkan desain
yang paling optimal

1

Unit Chroma RFM: Medical respiratory ﬂow
meter

2

Unit Chroma RBF: Medical respiratory blower
fan

3

Unit Chroma PEEP: Medical PEEP valve

4

Publikasi ilmiah di International Joint
Conference on Aerospace Aviation
Mechanical and Advanced Material Research
2020 (ICASA-MATRIX 2020)

5

Paten/Hak Kekayaan Intelektual dengan
status draft dari Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia

Dokumentasi

Modul Respiratory Flow Meter

Modul Respiratory Blower Fan
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Modul PEEP Valve

Isu
Pada rencana awal pengujian RFM akan
dilakukan menggunakan metode komparasi
dengan produk sejenis yang sudah dilakukan
kalibrasi sebelumnya hanya saja terkendala
dengan masalah pengadaan yang terlambat
datang

Kelanjutan
Untuk tahapan selanjutkan akan dilakukan
proses optimasi lanjutan dari desain awal dan
pengujian serta integrasi sampai benar-benar
komponen yang dikembangkan dapat
dimanfaatkan oleh para tenaga medis untuk
membantu dalam penanggunalangan pasien
Covid-19.

www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Pengembangan Mesin PCR (Polymerase Chain Reaction)
untuk Mendeteksi Virus Corona (Covid-19)
Dr. Anggraini Barlian
Institut Teknologi Bandung

Pendanaan
Rp 1.000.000.000

Latar Belakang

Hasil Riset Saat Ini

S

ulitnya pemerintah Indonesia dalam
menentukan berapa jumlah masyarakat
Indonesia yang terpapar wabah Covid-19
dikarenakan adalah kurangnya peralatan tes
virus corona dengan metode PCR (Polymerase
Chain Reaction) yang hasilnya lebih akurat
dibandingkan metode tes RDT (Rapid Dignostic
Te s t ) . N a m u n d e m i k i a n , m e to d e i n i
membutuhkan waktu lebih lama. Untuk jumlah
spesimen sedikit, waktu yang dibutuhkan kurang
lebih 6 jam. Tetapi jika jumlah spesimen yang
akan diuji cukup banyak, dengan adanya
keterbatasan mesin PCR yang tersedia, maka
hasilnya baru didapat setelah 2-3 hari, karena
harus menunggu antrian penggunaan mesin
PCR tersebut. Oleh sebab itu, untuk mengurangi
antrian penggunaan mesin PCR, maka jumlah
mesin PCR tersebut perlu diperbanyak sehingga
jumlah spesimen yang dapat diuji sekaligus lebih
banyak dan hasilnya pun per satu siklus
pengujian juga akan lebih banyak. Dengan
demikian waktu tunggu untuk mendapatkan
hasilnya relatif lebih pendek.

1

4 buah purwarupa mesin Quantitative
Polymerase Chain Reaction (qPCR)

2

Purwarupa Mesin PCR dapat dikonﬁgurasi
sesuai dengan kebutuhan

3

Purwarupa telah diuji secara fungsionalitas
dalam skala lab.

4

Dokumen rancangan mesin PCR dilengkapi
dengan Bill of Materials (daftar bahan baku)

Dokumentasi

Permasalahannya adalah, mesin PCR ini belum
diproduksi di dalam negeri sehingga perlu impor.
Dengan kondisi pandemik dimana semua
negara terkena, maka pasokan mesin PCR impor
pun terbatas, ditambah dengan harga mesin
PCR yang makin mahal dikarenakan
keterbatasan pasokan dan nilai tukar dolar
meningkat.
Dengan alasan ini, maka kami berniat untuk
mengembangkan sendiri mesin PCR ini di
Indonesia. Mesin PCR yang akan dibuat adalah
tipe Real Time PCR atau sering disebut sebagai
Quantitative Polymerase Chain Reaction (qPCR).
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk
mengembangkan purwarupa qPCR untuk multi
specimen berbasis analisis ﬂuorosence.

Purwarupa mesin scalable qPCR multi well

www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Kelanjutan
Langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah
pengujian secara intensif terhadap purwarupa
mesin qPCR terkait kehandalan. Pengujian ini
akan dilaksanakan dalam skala lab.
Setelah purwarupa sudah teruji kehandalannya,
langkah selanjutnya adalah pengujian oleh
pengguna. Pur warupa mesin qPCR akan
digunakan di lab untuk penelitian yang
membutuhkan mesin PCR. Pengujian ini belum
melibatkan sample Covid-19. Hasil pengujian ini
akan menjadi masukan untuk peningkatan dan
perbaikan purwarupa mesin qPCR.
Pro s e s p ro d u ks i a ka n d i l a ku ka n s e te l a h
pengujian komprehensif di lingkungan terbatas
di ITB selesai dilaksanakan.

Tampilan antarmuka purwarupa mesin
scalable qPCR multi well

Isu
Purwarupa mesin qPCR yang dihasilkan baru
melalui pengujian fungsionalitas. Perlu dilakukan
pengujian secara komprehensif sebelum masuk
ke tahap selanjutnya
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Mesin Pemusnah Surgical Blade Tanpa Bekas
Dr. Ir Dody Prayitno M.Eng
Universitas Trisakti | PT. Dua Putra Prima

Latar Belakang

Pendanaan
Rp 100.000.000

Hasil Riset Saat Ini

P

andemi virus corona di Indonesia telah
menginfeksi 2 .092 orang dan
menyebabkan 191 orang meninggal dunia
diantaranya adalah 18 orang dokter (sampai 5 April
2020). Penyebaran virus Corona di klinik atau
rumah sakit salah satunya melalui alat medis yang
tercemar. Alat medis seperti surgical blade harus
dimusnahkan agar tidak terjadi penyebaran virus.
Mesin penghancur jarum suntik yang ada
sekarang tidak mampu menghancurkan surgical
blade karena ukurannya jauh lebih besar dari
jarum suntik. Incenerator diciptakan untuk
menghancurkan limbah organik, sementara
surgical blade adalah anorganik . Sebuah
prototipe mesin pemusnah surgical blade perlu
dirancang.

1

Prototipe Mesin Pemusnah Surgical Blade
Tanpa Bekas (MPSTB)
Hak Kekayaan Intelektual berupa Desain

2 Industri untuk mesin pemusnah pisau bedah
terkontaminasi(status terdaftar)
Publikasi ilmiah di Jurnal Pengabdian kepada

3 Masyarakat dan Jurnal Penelitian dan Karya
Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti

Dokumentasi

Tujuan penelitian adalah Merancang sebuah
prototipe Mesin Pemusnah Surgical Blade Tanpa
Bekas (MPSTB). Penelitian telah merancang dan
memfabrikasi sebuah prototipe Mesin Pemusnah
Surgical Blade Tanpa Bekas. Prototipe juga telah
didaftarkan sebagai Kekayaan Intelektual (Desain
Industri) dengan Nomor Permohonan:
A00202003698 pada Direktorat Jendral Kekayaan
Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Kementrian Hukum
dan Hak Asasi Manusia dengan nomor
permohonan. Departemen dengan nama Mesin
Pemusnah Pisau Beda Terkontaminasi.
Prosedur kerja. pertama, leburkan Aluminiumcopper alloy di dalam tungku peleburan. Kedua
pisau bedah di keluarkan dari biohazard box, lalu
dimasukkan ke leburan aluminium-copper alloy
di dalam tungku. Terakhir, biarkan pisau bedah
didalam leburan untuk beberapa waktu hingga
musnah.

Prototipe mesin pemusnah surgical blade
tanpa bekas
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Isu
Isu terbesar adalah komersialisai prototipe.
Namun demikian kendala komersialisasi dapat
teratasi dengan adanya Sentra HKI Universitas
Trisakti.

Kelanjutan
Kelanjutan dari penelitian ini adalah tahapan
komersialisasi. Pada tahapan ini peneliti akan
bekerja sama dengan Sentra HKI Universitas
Trisakti.

Perkembangan fabrikasi meja kerja

Tungku peleburan dan kelengkapannya

Pisau bedah (atas) pisau bedah yang sudah
dimusnahkan (bawah)

www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Pengembangan Portable Integrated Dental Saliva and Aerosol
Suction untuk Mencegah Infeksi Silang Covid-19 antara Tenaga
Kesehatan Gigi dan Pasien dalam Perawatan Gigi dan Mulut
Pendanaan
Rp 150.000.000

Dr. Eng. Ir. Adha Imam Cahyadi, ST., M.Eng., IPM

Universitas Gadjah Mada | Execute dan Syandana

Latar Belakang

Hasil Riset Saat Ini

P

enularan Covid-19 dapat terjadi melalui
percikan-percikan dari hidung dan mulut
yang keluar dari orang yang terjangkit
Covid-19 saat batuk atau mengeluarkan nafas,
kemudian terhirup oleh orang yang sehat. Jalur
penularan Covid-19 menyebabkan tenaga
kesehatan gigi dan mulut menjadi salah satu
tenaga kesehatan yang berisiko tinggi tertular
atau menja di carrier penyakit ini. Hal ini
disebabkan oleh proses perawatan gigi dan mulut
yang menghasilkan aerosol dari saliva serta posisi
operator yang sangat dekat dengan regio mulut
dan hidung pasien sehingga perlu dilakukan
pencegahan.
Dalam menghadapi new normal, penting untuk
meningkatkan kembali jumlah masyarakat yang
mendapatkan edukasi dan perawatan gigi dan
mulut. Oleh karena itu dilakukan kegiatan
pengabdian masyarakat oleh dokter gigi, co-ass,
dan mahasiswa KKN agar dapat menjangkau
masyarakat yang membutuhkan perawatan gigi
dan mulut. Namun pengabdian masyarakat
dilaksanakan dilingkungan masyarakat, terutama
pada daerah terpencil yang jauh dari aliran listrik
dan peralatan kesehatan seperti perangkat kursi
gigi, sehingga dibutuhkan alat-alat yang dapat
dibawa kemana pun (portable) dan praktis agar
dapat menunjang perawatan gigi dan mulut saat
pengabdian masyarakat.
Tujuan dari penelitian ini adalah Merancang,
menciptakan serta memproduksi alat berupa
dental suction portable yang terintegrasi antara
intraoral dan ekstraoral suction untuk menyedot
aerosol yang ada di seluruh ruangan klinik
sekaligus mengevakuasi saliva pasien guna
meminimalisasi persebaran virus corona bagi
tenaga kesehatan serta pasien dari droplet yang
kemungkinan keluar dari pasien yang terinfeksi
virus serta untuk memudahkan dalam mobilisasi
alat bagi tenaga kesehatan.

1

Desain integrated intraoral and extraoral
suction portable yang sudah selesai
Purwarupa integrated intraoral and extraoral

2 suction portable
3

Sudah dilakukan pengujian sebanyak 2 kali
pada probandus/pasien. Suction dapat
berfungsi dengan baik

4

Hak Kekayaan Intelektual berupa paten dan
desain industri untuk aerodental suction
dengan status terdaftar

5

Publikasi ilmiah di Journal of
Dentomaxillofacial Science (JDMFS)

Dokumentasi

Slicing untuk 3D printed parts

Pembuatan cover stainless steel
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Isu
1. Adanya beberapa part pada aplikasi di prototipe
yang tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan
beberapa kali revisi desain hingga bisa sesuai.
2. Pada bagian pembuatan saluran udara exhaust
motor yang membuat seal dari motornya terus
terangkat sehingga udara menjadi bocor ke
arah atas, sehingga untuk mengatasinya
dibuat saluran exhaust menggunakan selang
agar udara langsung keluar dari box dan
d i b u a t ka n h o u s i n g s e c a ra m a n u a l
menggunakan motor yang baru.
3. Penggunaan daya listrik belum eﬁsien dan
cenderung besar
4. Adanya pemberlakuan PPKM Darurat dan
PPKM berlevel sehingga menyulitkan
koordinasi antara eksekusi teknis di lapangan.

Perakitan komponen elektronis

Kelanjutan
1. Penyempurnaan dan pengembangan lebih
lanjut prototipe sesuai kebutuhan di klinik
2. Standarisasi elektronis alat kesehatan
3. Produksi Aerodental suction lebih banyak lagi
dan dipasarkan ke instansi kesehatan dan
klinik gigi pemerintah maupun swasta

Purwarupa Integrated intraoral and extraoral
suction portable

Kegiatan uji coba alat
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Pengembangan Extraoral Aerosol Suction dengan Harga Terjangkau
untuk Melindungi Dokter Gigi dari Virus SARS-CoV-2 dan Virus-Virus
Lainnya
Pendanaan
Rp 150.000.000

Satrio Wicaksono, S.T., M.Eng., Ph.D.

Institut Teknologi Bandung

Latar Belakang

Hasil Riset Saat Ini

P

ada masa pandemi Covid-19 saat ini,
terdapat kekhawatiran sangat besar yang
dialami oleh dokter-dokter gigi di seluruh
Indonesia dan dunia. Kekhawatiran tersebut
datang karena sebagian besar dokter gigi tidak
dapat melakukan praktik akibat virus SARS-CoV-2
yang dapat menular melalui droplet dan aerosol.
Adalah sangat mungkin untuk droplet dan
aerosol tersebut terciprat dari mulut pasien saat
dokter gigi melakukan tindakan.
Oleh karena itu, untuk dapat kembali melakukan
praktik dengan aman, dokter gigi memerlukan
a d a n ya p e ra l a t a n t a m b a h a n ya n g d a p a t
digunakan untuk meningkatkan eﬁsiensi dari
penghisapan droplets dan aerosol yang terciprat
dari mulut pasien sehingga memperkecil
kemungkinan penularan virus pada saat dokter
gigi melakukan tindakan.

1

Tiga buah purwarupa alat extraoral aerosol
suction dengan ruang negatif personal yang
diberi nama “Dent-in”.

2

Purwarupa sudah lulus pengujian kebisingan,
pengujian kelistrikan, pengujian partikel, dan
pengujian bakteri dan virus

3

Permohonan Hak Kekayaan Intelektual
berupa Paten untuk alat extraoral aerosol
suction dengan ruang negatif personal

4

Publikasi di berbagai media nasional, webinar
inovasi kesehatan masyarakat oleh Spark
D ea k i n d a n pa m e ra n v i r t u a l o l e h
Kementerian Kesehatan RI

Dokumentasi

Pada penelitian yang dilakukan, telah
dikembangkan desain alat extraoral aerosol
suction dengan harga terjangkau yang dirancang
dengan melihat kelemahan-kelemahan dari
extraoral aerosol suction yang sudah ada di
pasaran.
Adapun salah satu inovasi yang dilakukan pada
penelitian ini adalah dikembangkannya alat
extraoral aerosol suction yang dilengkapi dengan
personal negative chamber, dimana beberapa
purwarupa dari alat ini juga sudah selesai
dimanufaktur.
Telah dilakukan juga uji performa purwarupa dan
juga pengembangan lanjutan berdasarkan
umpan balik dari hasil uji performa prototipe. Tim
peneliti juga telah melakukan uji performa dan uji
coba langsung dengan mitra dokter gigi sebagai
calon pengguna alat tersebut.

Purwarupa Dent-In
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Isu
Purwarupa Dent-in saat ini sudah dilakukan
pengujian dari performa dan juga fungsionalitas.
Beberapa perbaikan dilakukan untuk mengatasi
permasalahan-permasalahan yang ditemukan
saat ujicoba, terutama pada pur warupapurwarupa awal. Ada beberapa ide inovasi, seperti
attachment personal negative chamber yang
dapat mudah dilepas dan dipasang pada alat
extraoral lain, akan tetapi ide ini belum
direalisasikan pada purwarupa terbaru. Saat ini
juga sedang dilakukan koordinasi dengan pihak
yang akan memanufaktur Dent-In.

Pengujian partikel yang dilakukan di BPFK

Kelanjutan
Langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah
mendaftarkan paten desain terakhir. Desain
terakhir, yang sudah memasukkan konsepkonsep rancangan terbaru, akan dimanufaktur
secara bekerja sama dengan pihak manufaktur
untuk target diproduksi secara massal

Serah terima Dent-In dari tim FTMD ITB
kepada FKG Unpad

www.lpdp.kemenkeu.go.id
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KONTRAVIR (Kontainer Pintar Transport
Sampel Virus)
dr. Monica Dwi Hartanti, M.Biomed, Ph.D
Universitas Trisakti | PT Sarana Reka Eltra Kencana

Latar Belakang

Pendanaan
Rp 300.000.000

Hasil Riset Saat Ini

S

emenjak diidentiﬁkasi pertama kali pada
awal Maret 2020, penyakit Covid-19 telah
menyebarkan luas dan menginfeksi lebih
dari 20.000 penduduk Indonesia. Penanganan
Covid-19 membutuhkan suatu tindakan
komprehensif dari segala aspek, salah satunya
proses pengiriman sampel suspect Covid-19.
Indonesia adalah negara kepulauan dengan
banyak daerah-daerah terpencil yang tidak
memiliki fasilitas laboratorium standar untuk
konﬁrmasi Covid-19, sehingga pengiriman sampel
mutlak diperlukan. Metode pengiriman sampel
yang dipergunakan saat ini adalah dengan
menggunakan cool box yang diberi ice pack
untuk menjaga suhu 2-8oC. Namun metode ini
tidak dapat memastikan kestabilan suhu dalam
cool box jika terjadi hambatan dalam proses
pengiriman. Hal tersebut akan menyebabkan
sampel rusak. Untuk itu peneliti menawarkan
solusi dengan membuat kontainer pintar
transpor t sampel virus atau KONTRAVIR.
KONTRAVIR adalah kontainer yang memiliki
sistem otomatis yang dapat mempertahankan
kestabilan suhu dalam kontainer dan mendeteksi
adanya perubahan suhu serta tracking system.

1

Prototipe kontainer sistem otomatis yang
dapat mempertahankan kestabilan suhu
dalam kontainer serta tracking system
dengan nama KONTRAVIR

2

Hak Kekayaan Intelektual berupa Desain
Industri untuk desain KONTRAVIR dengan
status draft
Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta

3 untuk manual KONTRAVIR dengan status
draft

4

Hak Kekayaan Intelektual berupa Paten
sederhana untuk prototipe KONTRAVIR
dengan status draft

5

Publikasi ilmiah di 2021 IEEE International
Conference on Health, Instrumentation &
Measurement, and Natural Sciences
(InHeNce)

Dokumentasi

Aktivitas riset yang telah dilakukan adalah
pembuatan prototipe pertama dan kedua.
Prototipe pertama berhasil mencapai suhu 20oC
dalam waktu 1 jam dan untuk mencapai suhu 28oC kami menyimpulkan bahwa dibutuhkan daya
yang cukup besar. Untuk kepentingan eﬁsiensi
daya, maka prototipe kedua dibuat yang
menggunakan kompresor untuk mencapai suhu
2-8oC yang terintegrasi dengan smart system
alarm suhu dan GPS. Untuk melengkapi smart
system KONTRAVIR, maka 1 ﬁtur IoT data yang
terhubung dengan gawai akan ditambahkan.
Integrasi sistem berhasil dijalankan dengan
mengkombinasikan 4 sistem, yaitu sistem
pendinginan, monitoring suhu, GPS dan anti
tumpah.
Prototipe KONTRAVIR
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Isu
a. Suhu target tidak tercapai;
b. Daya terlalu besar untuk mencapai suhu;
c. Pengintegrasian sistem pendinganan, alarm
suhu dan GPS.

Kelanjutan

Komponen mesin KONTRAVIR

Melakukan riset lanjutan untuk memperbaiki
model dan menciptakan komponen yang harus
a d a n a m u n m a s i h h a r u s d i i m p o r t , ya i t u
kompresor. Penciptaan kompresor ini penting
agar biaya produk dapat ditekan lebih murah lagi
sehingga dapat dimanfaatkan untuk semua
kalangan masyarakat.

Uji kontaminasi

Sampel holder dalam kontainer

www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Uji Klinis Ventilator Emergency-Venindo Kode V-01 Sebagai Solusi
Untuk Pemenuhan Kebutuhan Ventilator di Era Pandemi Covid-19
dr. Calcarina Fitriani Retno Wisudarti, Sp.An, KIC
Universitas Gadjah Mada | PT. Swayarsa

Latar Belakang

Pendanaan
Rp 125.000.000

Hasil Riset Saat Ini

P

ada 11 Februari 2020 WHO memberi nama
penyakit yang disebabkan oleh
diidentiﬁkasi suatu novel virus severe
acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARSCoV-2) sebagai “Covid-19” dan pada tanggal 11
Maret 2020, WHO mendeklarasikan sebagai status
pandemi. Covid-19 memiliki spektrum yang luas
dari derajat beratnya gangguan klinis yang terjadi,
dari tanpa gejala hingga kondisi kritis bahkan
kematian. Komplikasi yang paling umum dan
paling berat pada pasien dengan Covid-19 adalah
gagal napas tipe hipoksemik atau acute
respiratory distress syndrome (ARDS). Beberapa
dari pasien dengan kondisi berat ini memerlukan
intubasi dan mekanikal ventilasi. Gagal napas
yaitu suatu kondisi akibat tidak kuatnya sistem
respirasi dalam pertukaran gas yang ditandai
dengan kegagalan untuk transport oksigen ke
dalam darah (gagal napas tipe hipoksemik) atau
pengeluaran karbondioksida dari dalam darah
(gagal napas tipe hiperkapnia). Ventilator adalah
alat yang digunakan untuk membantu atau
menggantikan sistem respirasi pada pasien kritis
yang mengalami kondisi gagal napas.

1

Mendapatkan ethical approval dari Komisi
E t i k P e n e l i t i a n F a k u l t a s K e d o k t e ra n
Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan
Universitas Gadjah Mada dan surat izin
penelitian dari diklit RSUP dr. Sardjito.

2

Prototipe ventilator emergency-venindo V-01
telah dinyatakan lulus uji fungsi oleh BPFK
(Badan Pengawas Fasilitas Kesehatan).

3

Sebanyak 13 subyek memenuhi kriteria inklusi
dan eksklusi dengan 2 diantaranya drop out
dan 1 sampel menarik diri dari penelitian,
sehingga didapatkan total 10 sampel.

4

Pada mode PS ventilator mampu mengenali
trigger nafas spontan pasien dan dapat
memberikan respon sesuai preset trigger
yang ditentukan.
Fungsi alarm tekanan inspirasi, volume tidal,

5 laju nafas, fraksi inspirasi oksigen berfungsi
dengan baik.

Dokumentasi

Tingginya transmisi Covid-19 dan potensi
komplikasi yang menyebabkan terjadinya gagal
napas, menyebabkan meningkatnya kebutuhan
ventilator. Ketergantungan pengadaan ventilator
menyebabkan kebutuhan ventilator secara
mendesak harus disediakan. Untuk memenuhi
kebutuhan ventilator di era pandemi Covid-19 ini
t i m P e n g e m b a n g Ve n t i l a t o r J o g j a k a r t a ,
berinisiatif untuk memproduksi ventilator.
Ventilator dengan kode V-01 ini diharapkan dapat
memenuhi kebutuhan ventilator yang aman dan
dapat diproduksi secara cepat saat terjadi
kebutuhan yang mendesak akibat pandemi
Covid-19 ini. Alat ini telah dinyatakan lulus uji
fungsi oleh BPFK (Badan Pengawas Fasilitas
Kesehatan).
Ventilator Venindo V-01
www.lpdp.kemenkeu.go.id

36

RISPRO Mandatori Konsorsium Riset Covid-19

Dokumentasi

Skema Venindo

Penggunaan ventilator Venindo pada subjek
penelitian

Isu
Venindo V-01 saat ini sudah selesai diuji klinis.
Laporan uji klinis akan dikirimkan ke Kemenkes RI
dan menunggu proses izin edar.

Kelanjutan
Venindo V-01 rencana akan diproduksi pada
fasilitas dan peralatan milik PT Swayasa Prakarsa.
Pelaksanaan produksi akan dilakukan setelah
produk mendapatkan izin edar dari Kementerian
Kesehatan RI

www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Uji Terap Reverse-Transcriptase Loop Mediated Isothermal
Ampliﬁcation (RT-LAMP) sebagai Alternatif Deteksi Molekuler Cepat
(Rapid Molecular Test) SARS-CoV-2 Penyebab Covid-19
Arif Bimantara, S.Pi., M.Biotech.
Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta | MMT Lab UMY

Latar Belakang

Pendanaan
Rp 100.200.000

Hasil Riset Saat Ini

M

etode qPCR digunakan sebagai gold
standard pemeriksaan Covid-19 karena
hasilnya spesiﬁk dan dapat langsung
diketahui bersamaan dengan berlangsungnya
proses deteksi. Kelemahan metode ini adalah
biaya yang mahal dan terbatasnya fasilitas
pemeriksaan. Penggunaan rapid test kit relatif
mudah dan cepat tetapi alat ini memiliki
sensitivitas dan spesiﬁtas yang rendah. Oleh
karena itu diperlukan suatu metode deteksi SARSCoV-2 yang memiliki sensitivitas dan spesiﬁtas
yang tinggi tetapi mudah dan cepat dilakukan,
salah satu metode yang dapat dikembangkan
adalah Reverse Transcriptase Loop Mediated
Isothermal Ampliﬁcation (RT-LAMP).

1

Desain 2 set primer (gen ORF1ab dan N)
khusus untuk deteksi Covid-19 strain virus
digunakan untuk pengujian RT-LAMP

2

Pembuatan kombinasi reagen dengan primer
RT-LAMP yang dapat diaplikasikan dalam
deteksi Covid-19 selesai dilakukan

3

O p t i m a s i a l a t u n t u k d e te ks i Cov i d -1 9
menggunakan reagen yang telah dibuat
dengan metode RT-LAMP

4

Pengujian reagen dan alat untuk deteksi
Covid-19 pada sampel RNA pasien Covid-19
Publikasi ilmiah di Journal of Health Studies

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk
melakukan uji RT-LAMP menggunakan portable
device untuk mendapatkan prosedur
pengoperasian yang ideal dalam deteksi SARSCoV-2. Portable device dalam deteksi Covid-19
akan menjadi alternatif alat untuk meningkatan
pemeriksaan dan skrining di daerah-daerah di
seluruh pelosok Indonesia. Penelitian ini
dilakukan menggunakan alat pocket PCR. Primer
yang digunakan didesain berdasarkan gen RdRp
dari sekuen genom SARS-CoV-2 yang menyebar di
Indonesia. Interpretasi data dibantu dengan
penggunaan indikator phenol red yang kemudian
efektivitasnya dibandingkan dengan hasil
pemeriksaan qPCR pada sampel RNA yang
digunakan. Tahap pertama yang dilakukan adalah
optimasi kondisi RT-LAMP yaitu pada suhu dan
waktu reaksi yang digunakan. Kemudian
dilakukan uji RT-LAMP pada sampel RNA dengan
kondisi reaksi sesuai dengan hasil optimasi yang
telah dilakukan. Sampel RNA diambil dengan cara
blinded sampling untuk menjaga objektivitas
penelitian. Setelah hasil RT-LAMP dapat terlihat
visualisasinya, kemudian dicocokkan dengan hasil
uji qPCR yang telah dilakukan sebelumnya.

5 (JHeS)

Dokumentasi

Pocket PCR yang digunakan pada penelitian

NinjaLAMP sebagai alat alternatif
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Isu
a. Kurang optimalnya peralatan yang tersedia
terutama alat untuk penyimpanan sehingga
ada kemungkinan terjadi kerusakan pada
reagen dan sampel yang digunakan.
b. Perizinan penelitian di beberapa mitra kurang
bisa optimal karena ketika kasus infeksi Covid19 sedang tinggi, fasilitas yang ada pada mitra
sepenuhnya digunakan untuk pemeriksaan,
sangat terbatas untuk penelitian.
c. Lamanya inden alat dan bahan mengingat
banyak sekali peneliti dan instalasi
pemeriksaan yang memerlukan alat dan
bahan yang sama.
d. Tidak stabilnya harga alat dan bahan selama
penelitian dilakukan.
e. Mulai langkanya sampel RNA SARS-CoV-2 di
akhir masa penelitian mengingat pandemi
mulai mereda di akhir tahun 2021.

Kit RT-LAMP

Kelanjutan

Sampel RNA pasien Covid-19 yang diambil
secara blinded sampling

Melakukan pengujian pada sampel dengan
jumlah yang lebih banyak. Kemudian juga akan
dilakukan uji RT-LAMP dengan portable device
yang lain untuk memperluas aplikasinya. Selain
itu juga akan dilakukan pengujian pada sampel
langsung dari saliva pasien Covid-19 agar metode
ini lebih praktis dan aplikatif.

Primer LAMP

Proses pencampuran reagen untuk RT-LAMP
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Pembuatan Peralatan Terpadu Sterilisasi Alat
Pelindung Diri (APD) Covid-19
Dr. Wegig Murwonugroho, S.Sn., M.Hum
Universitas Trisakti | PT Cahaya Sindoro Indokreasi

Latar Belakang

Pendanaan
Rp 100.000.000

Hasil Riset Saat Ini

K

asus infeksi Covid-19 di Indonesia terus
meningkat. Berdasarkan data Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,
(covid19.go.id/) per 24 Juli 2020, tercatat: pasien
positif 93.657 orang, pasien sembuh 52.164 orang,
pasien meninggal 4.576 orang.

1

Prototipe produk Fasilitas Disinfectant
Chamber yang dapat berfungsi mensterilisasi
sisi luar APD (Alat Pelindung Diri) Tenaga
Medis dan Rumah Sakit
Prototipe Fasilitas Bak Penampung yang

2 berfungsi menampung APD sesuai dengan
Tenaga kesehatan (Nakes) sebagai garda depan
dalam penanganan pasien Covid-19 memerlukan
perlindungan dari risiko terpapar virus, khususnya
tersedianya fasilitas sterilisasi APD (Alat Pelindung
Diri). Beberapa dokter dan perawat telah
meninggal menjadi korban pandemi Covid-19,
meskipun tentunya mereka telah menerapkan
protokol kesehatan sewaktu menjalankan
tugasnya. Perlu perlakuan khusus sebelum APD
dibuang ke bak sampah. Demikian juga tenaga
medis yang pulang ke rumah perlu disterilisasikan
baik kulit tubuh, rambut, dan pakaian dalamnya
sehingga meminimalisir terjangkitnya virus
Covid-19 pada kluster keluarga tenaga medis.
Beberapa Rumah sakit tidak memiliki fasilitas
Disinfectant Chamber dengan alasan
keterbatasan biaya pengadaan maupun bahan
habis pakai (Chlorine). Konstruksi fasilitas
sterilisasi Disinfectant Chamber risiko harus tahan
korosif, dan sistem otomatis.

klasiﬁkasi : sekali pakai, dicuci, atau direndam
Fasilitas Ozon Chamber yang dapat berfungsi

3 memsterilisasi sisi kulit luar dan pakaian
dalam Tenaga Medis dan Rumah Sakit

4

Fasilitas Kompartemen atau almari Yang
dapat dibuka dari 2 (dua) sisi.
Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta

5 untuk iklan layanan masyarakat prokes 5 M
bahasa Jawa dengan status terdaftar

6

Publikasi ilmiah di Jurnal Penelitian dan Karya
Ilmiah Universitas Trisakti.

Dokumentasi

Pada sisi yang lain, makin minimnya anggaran
pemerintah untuk pengadaan APD. Untuk itu
diperlukan upaya penanganan APD yang masih
dikenakan untuk dipilah dan disterilkan dengan
te k n i k d i r e n d a m p a d a l a r u t a n C h l o r i n e ,
khususnya pakaian linen yang menempel pada
petugas Nakes.
Tujuan penelitian ini adalah terciptanya fasilitas
sterilisasi APD perlindungan ganda yang
terintegrasi bagi tenaga kesehatan dari bahaya
paparan Virus Covid-19.
Bak penampung
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Isu
a. Perijinan ke Rumah Sakit sulit didapat
dikarenakan keterbatasan kegiatan .
b. Dari survei ke beberapa Rumah Sakit diketahui
bahwa tidak terdapat fasilitas Disinfectant
Chamber dengan alasan keterbatasan dana
pengadaan dan bahan habis pakai (larutan
Chlorine).
c. Beberapa fasilitas alat Disinfectant Chamber
yang ada di beberapa kementerian atau
perkantoran tidak dimanfaatkan.

Tampilan keseluruhan fasilitas sterilisasi APD

Kelanjutan
a. Perlunya pengujian efektivitas beberapa
larutan Chlorine membunuh virus yang
menempel di APD;
b. Perlunya pengujian efektivitas asap ozon dan
lampu UV membunuh virus yang menempel di
APD ;
c . Desain kemasan sampah medis dan
penanganan pembuangan sampah medis.
(trash bin - medical waste incinerator);
d. Komersialisasi produk.

Konstruksi Disinfectant Chamber

Sensor otomatis dan lubang pembuangan

www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Pengembangan Kit Diagnostik Antigen Menggunakan Sistem
Truncated Angiotensin Converting Enzyme-2 (tACE-2)
Khomaini Hasan, S.Si., Ph.D
Universitas Jenderal Achmad Yani

Latar Belakang

Pendanaan
Rp 500.000.000

Hasil Riset Saat Ini

P

enyakit Covid-19 adalah penyakit menular
yang disebabkan oleh Severe Acute
Respiratory Syndrome Coronavirus 2
(SARS-CoV-2). Untuk mendeteksi penyakit ini, dua
metode yang lazim saat ini digunakan adalah
metode reverse transcriptase-polymerase chain
reaction (RT-PCR) yang merupakan standar emas
dalam deteksi ini dan penggunaan kit diagnostik
berbasis antibodi bagi yang pernah terpapar oleh
virus.
Secara mekanisme, SARS-CoV-2 masuk ke dalam
sel inang melalui ikatannya dengan reseptor
ACE2. Secara fungsional, ada dua bentuk ACE2.
ACE2 full-length merupakan domain struktural
transmembran, yang melekatkan domain
ekstraselulernya ke membran plasma. Domain
ekstraseluler merupakan reseptor untuk protein S
SARS-CoV-2. Telah diketahui bahwa replikasi
SARS-CoV-2 dapat diblokir oleh ACE2 terlarut yang
bersirkulasi dalam jumlah kecil dalam darah.
Dengan dasar ini, Protein S SARS CoV-2 dan ACE2
berinteraksi secara spesiﬁk. Oleh karena itu,
sangat penting untuk memproduksi ACE2
terlarut, hingga dapat dikembangkan sebagai
dasar pembuatan kit diagnostik berbasis antigen.
Kit diagnostik spesiﬁk terhadap Coronavirus yang
ada di pasaran masih berbasis antibodi. Dengan
dasar inilah, sangat krusial untuk memproduksi
kit diagnostik dalam negeri. Dalam
implementasinya, saliva digunakan sebagai
sampel untuk menguji keberadaan antigen.

1

Mendapatkan ethical approval dari Komite
Etik FK Unjani,
Prototipe kit diagnostik yang dapat

2 digunakan untuk mendeteksi SARS CoV-2,

Desain, optimasi, dan sintesis gen ACE-2 dan

3 sIgA,
4

Kloning dan gen sintetik pada E. coli unggul
terpilih dan karakterisasi hasil ekspresi,

5

Publikasi Ilmiah di The 3 rd International
Conference on Science and Technology
Applications 2021 (ICoSTA).

Dokumentasi

Prototipe kit diagnostik

K i t d i a g n o s t i k m e n g g u n a k a n p e ra n g k a t
imunokromatograﬁ dikembangkan untuk
menggantikan metode imunodiagnostik yang
memakan waktu untuk Covid-19. Alat ini lebih
cepat dan lebih mudah digunakan daripada alat
tes enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
dan menunjukkan sensitivitas dan spesiﬁsitas
yang lebih tinggi.
Ruangan lab bioinformatika
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Isu
Secara umum, kegiatan berjalan sesuai dengan
jadwal yang telah dibuat, meskipun dengan
beberapa kendala terutama dengan kebijakan
WFH-WFO.

Kelanjutan
Rencana selanjutnya adalah menentukan mitra
industri untuk bekerjasama dalam uji lapangan,
analisis secara ekonomi dan produksi dalam skala
industri.

Persiapan kultur dan kloning

Karakterisasi ACE2

Proses kultur gen ACE2 sintetis
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Pengembangan Self-Test Harian Covid-19 Berbasis Sampel Saliva
untuk Deteksi Antigen yang Mudah, Cepat, dan Akurat
Muhammad Yusuf, Ph.D.
Universitas Padjadjaran | PT. Pakar Biomedika Indonesia

Latar Belakang

Pendanaan
Rp 1.184.455.000

Hasil Riset Saat Ini

A

lat deteksi Covid-19 yang tepat dan akurat
dapat membantu pencegahan
penyebaran yang meluas dan juga
mencegah keparahan penyakit pada orang yang
berisiko tinggi. Saat ini alat deteksi yang menjadi
gold standard adalah PCR (Polymerase Chain
Reaction). Indonesia masih berusaha
meningkatkan kapasitas pemeriksaan PCR di saat
pandemi karena tergantung pada impor. Oleh
karena itu, deteksi penyakit berbasis PCR di
Indonesia perlu dibantu oleh pilihan metode
diagnostik lainnya, diantaranya alat uji cepat.
Menurut WHO, suatu kit diagnostik harus
m e m e n u h i ka i d a h A S S U R E D ( Af fo rd a b l e ,
Sensitive, Speciﬁc, User-friendly, Rapid and
robust, Equipment-free and Deliverable to endusers). Alat uji cepat berbasis
immunokromatograﬁ atau yang dikenal sebagai
alat uji cepat (rapid test) merupakan alat
pendeteksi yang memenuhi kriteria tersebut.
Sistem ini sensitif, spesiﬁk, cepat, dan
penggunaannya mudah. Selain itu,
pengunaannya tidak memerlukan peralatan
canggih dan dapat dilakukan oleh orang awam
sekalipun.

1

Prototipe alat rapid test dengan spesimen
saliva untuk deteksi Covid-19,

2

Berhasil membuat konjugat nanopartikel
e m a s d e n g a n a n t i b o d i S A R S CoV-2 ,
mengkonstruksi rapid test pendeteksi
antigen SARS-CoV-2 melalui sampel saliva,

3

Menguji sistem rapid test deteksi antigen
terhadap protein nukleokapsid virus SARSCoV-2,

4

Menguji sensitivitas dan spesiﬁsitas rapid test
pendeteksi antigen SARS-CoV-2 pada sampel
saliva pasien dan membandingkan dengan
nilai RT-PCR,
Hak Kekayaan Intelektual berupa Paten untuk

5 alat uji antigen Covid-19 dengan status draft.
Dokumentasi

Rapid test deteksi antigen dapat mengidentiﬁkasi
virus yang menginfeksi tubuh, sehingga, virus
dapat dideteksi pada saat pasien sedang
menunjukkan gejala sakit. Saat ini, Unpad telah
berhasil mengembangkan rapid test deteksi
antigen yang diberi nama CePAD. Namun,
penggunaannya masih terbatas pada fasilitas
kesehatan karena proses samplingnya melalui
swab nasofaring. Cara ini selain memerlukan
tenaga kesehatan ahli, juga prosesnya cukup
invasif dan seringkali membuat rasa tidak
nyaman. Selain itu, risiko penularan sampel positif
juga tinggi karena masih melibatkan orang lain
dalam pengambilan sampelnya.
Prototipe alat rapid test
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Pengambilan sampel saliva

Isu
Saat ini, penggunaan self-test menggunakan
rapid test antigen dari sampel saliva belum
mendapatkan rekognisi dan rekomendasi dari
WHO. Namun, karena sensitivitas dan
spesiﬁsitasnya yang menjanjikan pada viral load
yang tinggi. Selain itu, penggunaan sampel
nasofaring dalam pemeriksaan Covid-19 bagi
anak-anak dan sebagian orang menimbulkan
ketidaknyamanan. Kajian mendalam perlu
dilakukan untuk mengontrol penggunaan selftest Covid-19 berbasis rapid test antigen supaya
pembatasan penularan dapat dilakukan secara
optimal.

Kelanjutan
Kegiatan selanjutnya adalah bekerjasama
d e n g a n L i t b a n g ke s Ke m e n ke s R I u n t u k
melakukan uji saliva pada kultur virus SARS-CoV2. Kemudian, alat ini akan didaftarkan sebagai alat
uji cepat saliva Covid-19 kepada Dirjen Farmalkes
untuk mendapatkan izin edarnya. Kami bermitra
dengan industri PT Pakar Biomedika Indonesia
untuk memproduksi alat uji cepat saliva SARSCoV-2.

www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Sintesis Obat Antivirus Favipiravir (T-705) (Avigan®)
dari Asam Asetat
Prof. Dr. Yana Maolana Syah
Institut Teknologi Bandung

Pendanaan
Rp 300.000.000

Latar Belakang

Hasil Riset Saat Ini

F

a v i p i ra v i r (T- 70 5 ) , a t a u Av i g a n ®,
merupakan obat antivirus turunan pirazin,
yang ditemukan pada skrining senyawa
aktif untuk melawan virus inﬂuenza. Senyawa ini
telah terbukti ampuh dalam melawan
‘ pembiakan’ virus inﬂuenza dalam tubuh.
Percobaan terhadap berbagai subjenis virus
inﬂuenza dalam rentang nano- hingga
mikrogram per mililiter. Favipirapir juga aktif
terhadap keluarga virus RNA lainnya, termasuk
juga SARS-CoV-2 (Covid-19). Hasil pengujian
langsung baru-baru ini terhadap pasien Covid-19
menunjukkan hasil yang sangat memuaskan,
dengan tingkat kesembuhan 91%, dan lebih baik
dari obat antivirus (62%) lopinavir/ritonavir.
Favipirapir untuk penanggulangan pasien
terinveksi Covid-19 telah dipatenkan di Indonesia.
Sintesis favipiravir merupakan target penelitian
yang mendesak dalam rangka penanganan
wabah Covid-19 dalam jangka panjang. Oleh
karenanya, penelitian ini bertujuan mensinstesis
obat antivirus Covid-19, favipinair (6-ﬂuoro3h i d r o k s i p i ra z i n - 2 - k a r b o k s a m i d ) d e n g a n
kemurnian dan dalam jumlah memadai, yang
dapat dioptimasi untuk dilanjutkan pada tahap
produksi. Selain itu, pada penelitian ini juga akan
diujikan favipiravir sebagai inhibitor JAK (Janus
kinase) untuk mengetahui efek biologis obat ini
berkaitan dengan proses imﬂamasi yang menjadi
gejala ikutan pada infeksi Covid-19.

1

Te l a h b e r h a s i l m e n g h a s i l k a n p r o d u k
favipiravir (Avigan®) dalam skala multigram

2

Te l a h b e rh a s i l m e ny i n te s i s fav i p i rav i r
(Avigan®) dari bahan baku 3-hidroksipirazin2-karboksiamida yang dapat dirunut kepada
bahan baku lokal yang tinggi yaitu asam
asetat atau ester malonat
Te l a h b e rh a s i l m e ny i n te s i s fav i p i rav i r

3 (Avigan®) dengan kadar > 95%
4

Telah berhasil mengoptimasi sebagian
prosedur sintesis favipiravir (Avigan®)

5

Telah menguji favipiravir (Avigan®) sebagai
inhibitor JAK3 (enzin Janus Kinase 3), dengan
hasil pengujian ternyata berkeaktifan sangat
rendah (atau tidak aktif)

Dokumentasi

Pada penelitian ini telah dicoba metode sintesis
dari peneliti China, namun ternyata tahap reduksi
gugus nitro tidak pernah berhasil. Sebagai
gantinya, penelitian ini justru dapat mensintesis
favipiravir hanya dalam satu tahap dari bahan
baku yang sama, yang direaksikan langsung
dengan pereaksi ﬂurinasi. Sepengetahuan
peneliti, metode sintesis ini adalah baru dan
belum pernah pertama kali oleh peneliti lain.
Produk favipiravir (Avigan®) (kiri), Avigan
standar (kanan)
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Isu
Penelitian ini adalah berjangka waktu 1 tahun,
namun persoalan yang masih belum
terselesaikan pada penelitian ini adalah tahapan
akhir pemurnian favipiravir (Avigan®) sehingga
bisa diperoleh tingkat kemurnian >99%

Kelanjutan
Penyelesaian tahapan akhir penelitian yaitu
pemurnian favipiravir (Avigan®) sehingga bisa
diperoleh tingkat kemurnian >99%. Penelitian
lebih lanjut perlu dilakukan pada kristalisasi aspek
pemurnian ini. Selain itu, optimasi rendemen
reaksi masih dimungkinkan dengan mengubah
variabel reaksi secara lebih teliti, terutama pada
waktu dan suhu reaksi, serta pelaksanaan reaksi
pada kondisi yang tidak oksidatif atau
kelembaban uap air rendah. Rendemen yang
tinggi juga memungkinkan proses ekstraksi
favipiravir (Avigan®) yang lebih mengarah kepada
produkyang lebih bersih (murni).

Proses reaksi sintesis avigan

Hasil evaporasi reaksi

www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Pengembangan Inovasi Obat Herbal Produk Terstandar dari Buah
Golobe Halmahera, Daun Pangi dan Bintang Laut Merah untuk
Covid-19 dan Sumplemen Kesehatan
dr. Sarah Mapanawang, M.Kes

Stikes Makariwo Halmahera | PT Halmahera Mandiri Sejati Indonesia

Latar Belakang

Pendanaan
Rp 300.000.000

Hasil Riset Saat Ini

P

enyakit infeksi virus masih menjadi
masalah di dunia terutama masalah
obat-obatan atau antivirus. Penyakit
Covid-19 sudah menyebar setelah ditemukan
pertama kali di Wuhan, China 31 Desember 2019
silam. Saat ini sudah ribuan orang yang
dinyatakan positif terjangkit Covid-19 di
Indonesia.Penyakit virus akhir-akhir ini yang
menjadi masalah dunia adalah Covid-19. Covid-19
pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2
Maret 2020 sejumlah dua kasus.
Pemanfaatan tanaman obat meliputi
pencegahan dan pengobatan suatu penyakit
maupun pemeliharaan kesehatan. Buah Golobe
(Zingiberaceae), Pangiar, dan Bintang Laut
Merah, senyawa-senyawa ini mengandung
derivat Dipiridin yang selama ini digunakan
untuk pengobatan virus-virus RNA, Retroviral
seperti HIV, AIDS, Hepatitis dari keluarga Corona
(Covid-19, MERS COV, SARS COV). Herbal yang
memiliki senyawa piridine dapat digunakan
sebagai suplemen kesehatan dalam mengurangi
daya infeksi untuk tidak menjadi berat.

1

Obat herbal kapsul produk terstandar dari
buah golobe, daun pangi dan bintang laut
merah

2

Tersedianya bahan baku sesuai standar serta
dokumen Standar Mutu Kemanan Bahan
Baku

3

Kemasan yang terstandar dan memiliki
stabilitas yang baik

4

Sudah mendapatkan dokumen ijin edar, ijin
halal MUI dan dokumen perijinan uji klinik

5

Sertiﬁkat hasil uji standarisasi dari
laboratorium Fakultas Farmasi UI

6

Sudah bekerjasama dengan PT. Halmahera
Mandiri Sejati Indonesia untuk produksi
kapsul Golarend dan Pangiar

Dokumentasi

Tujuan penelitian ini adalah Melakukan produksi
obat herbal dengan bahan baku golobe, pangiar,
dan bintang laut merah yang diproduksi dengan
mengikuti CPOTB; Menguji secara klinis aktivitas
golobe, pangiar, dan bintang laut merah sebagai
antioksidan agar dapat dikembangkan menjadi
obat herbal pada pasien Covid-19; Menguji secara
klinis aktivitas golobe, pangiar, dan bintang laut
merah untuk aktivitas antiinﬂamasi pada pasien
Covid-19; Menguji secara klinis aktivitas golobe,
pangiar, dan bintang laut merah untuk sistem
imun pada pasien Covid-19; Melakukan penelitian
lebih lanjut untuk pengembangan menjadi
produk ﬁtofarmaka
Produk hasil kapsul Golarend dan Pangiar
terstandar
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Kunjungan MUI untuk sertiﬁkasi halal

Uji hematologi pada mencit

Kelanjutan
Rencana operasional atau produksi akan
dilakukan selesai kegiatan penelitian uji klinik
dan mendapat ijin edar dari BPOM dan ijin halal,
untuk rencana pemasaran untuk pasar lokal dan
internasional.

www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Hilirisasi Produk Berbasis Hesperidin/Diosmin untuk
Proﬁlaksis dan Terapi Covid-19
Prof. Dr. apt. Edy Meiyanto, M.Si
Universitas Gadjah Mada | CV. Swarna Bumi Nusantara

Latar Belakang

Pendanaan
Rp 400.000.000

Hasil Riset Saat Ini

H

esperidin dan diosmin, senyawa yang
banyak terdapat di dalam kulit jeruk,
dikenal memiliki potensi untuk
dikembangkan sebagai pencegahan dan terapi
Covid-19. Dua senyawa tersebut memiliki sifat
farmakodinamik dan farmakokinetik yang baik
pada tubuh manusia serta tidak menunjukkan
efek toksik yang signiﬁkan sehingga sangat
aman untuk penggunaan terapi. Penelitian ini
bertujuan untuk melakukan hilirisasi produk
farmasi berbasis hesperidin/diosmin untuk
penanggulangan Covid-19 di Indonesia, baik
pencegahan maupun terapi dalam bentuk
produk nutrasetikal atau sejenisnya.
Penelitian ini meliputi pekerjaan utama: (1)
menyiapkan bahan baku hesperidin dan diosmin
yang diekstraksi dari kulit buah jeruk dengan cara
ekstraksi hydrodynamic cavitation (HC) dan (2)
inovasi produk farmasi (nutrasetikal, jamu,
s u p l e m e n ) b e rb a s i s h e s p e ri d i n /d i o s m i n .
Pembuatan formula produk dilakukan sesuai
standar makanan dan jamu yang selanjutnya
didaftarkan untuk mendapatkan sertiﬁkat
produk sesuai persyaratan. Uji farmakologi dan
keamanan dilakukan untuk melihat efek
imunomodulator terhadap ekstrak HC.
Hasil ekstrak pekat sudah dapat digunakan
untuk pembuatan produk nutrasetikal dalam
bentuk permen jelly dengan 5 varian yang diberi
nama Jell-C dengan mengandung hesperidin
sebanyak kurang lebih 1 mg setiap butir. Selain
mengandung ekstrak hesperidin/diosmin,
permen jelly juga diperkaya dengan minyak
lengkuas serta seduhan herbal lainnya yang
dapat meningkatkan khasiat antioksidan.
Permen jelly sudah dikemas dalam kemasan
pouch berukuran sekitar 100 g dan botol kaca
untuk kapasitas 150 g. Produk contoh minuman
kesehatan dan suplemen sudah menemukan
formula terbaik dan kemasannya.

1

Uji farmakologi in vitro dan in vivo serta
kea m a n a n s u d a h m e n d a pa t ka n s u ra t
kelaikan etik dari Fakultas Kedokteran dan
Farmasi UGM.

2

1 paper published di Preprints, 1 paper
published di IJCC, dan 4 abstrak telah
dipresentasikan pada ISCC Conference 2020

3

Telah dibuat perjanjian kerjasama antara
Fakultas Farmasi UGM dengan CV. Swarna
Bumi Nusantara untuk pengembangan
produk “Citrus House”

4

Hak Kekayaan Intelektual merek produk
“Citrus House” status terdaftar Pangkalan
Data Kekayaan Intelektual (PDKI)

5

4 Paten sederhana dengan status terdaftar di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dokumentasi

Purwarupa produk Jell-C

Purwarupa minuman kesehatan Hesdrink

www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Isu

Purwarupa produk serbuk Effervescent

-Saat ini, tim peneliti telah membuat perjanjian
kerja sama pengembangan produk “Citrus
House” antara Fakultas Farmasi UGM dan CV.
Swarna Bumi Nusantara.
-Dokumen izin produk sebagai minuman
kesehatan dan sertiﬁkat halal saat ini sedang
diproses oleh CV. Swarna Bumi Nusantara
sebagai mitra kerja sama.
-Proses ekstraksi kulit jeruk dengan metode
hydrodynamic Cavitation (HC) telah
mendapatkan paten, dan untuk formula sediaan
permen jeli, minuman kesehatan, dan serbuk
effervescent sudah masuk dalam proses
pengajuan paten.

Kelanjutan

Commissioning mesin ekstraksi hidrokavitasi

- Melakukan pengembangan skala produksi
massal dari formula permen jelly, minuman
kesehatan, dan serbuk effervescent yang telah
dioptimasi, dengan bekerja sama melalui mitra
CV. Swarna Bumi Nusantara
- Melakukan utilisasi mesin hidrokavitasi yang
telah dirancang untuk keperluan ekstraksi
bahan alam lainnya yang memiliki potensi
berdasarkan aktivitas farmakologi yang terkait
- Melakukan uji farmakologi lanjutan dari ekstrak
hydrocavitation kulit jeruk untuk menambah
informasi saintiﬁk dan data pendukung terkait
aktivitasnya sebagai imunomodulator

Proses pembuatan permen jelly
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Pengembangan Sediaan Kapsul Kombinasi Ekstrak Ikan
Gabus, Meniran dan Temulawak sebagai Immunomodulator
Pencegahan Covid-19
Imam Bagus Sumantri, S.Farm., M.Si., Apt.
Universitas Sumatera Utara | PT. Akar Rimba

Latar Belakang

Pendanaan
Rp 150.000.000

Hasil Riset Saat Ini

P

enyebaran Covid-19 sampai dengan
tanggal 21 Mei 2020, dilaporkan total kasus
terkonﬁrmasi di dunia sebanyak 4.864.881
dengan 321.818 kematian (CFR 6,61%) dari 218
negara, sedangkan di Indonesia, total kasus
terkonﬁrmasi sebanyak 20.162 dengan 1278
kematian (CFR 6,33%) (Kemenkes RI, 2020).
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
merekomendasikan untuk melakukan
penguatan ketahanan meliputi pengembangan
suplemen penguat imunitas tubuh dari bahan
alam (imunomodulator).
Ikan gabus (Channa strita), meniran (Phyllanthus
niruri) dan temulawak (Curcuma xanthorrhiza)
memiliki aktivitas farmakologis terhadap
imunitas tubuh. Ikan gabus mengandung asam
lemak tak jenuh ganda (PUFA) yang merupakan
precursor dari beberapa zat yang mempengaruhi
sistem imun. Selain itu, kandungan glutamin yang
tinggi terbukti dapat meningkatkan produksi
Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phospate
(NADPH), Nitric Oxide (NO) dan sitokin. Senyawa
ini dibutuhkan untuk aktivasi fungsi makrofag
(Yudistian et al, 2011). Meniran mengandung
senyawa ﬁlantin yang dapat meningkatkan
aktivitas fagositosis sel makrofag (Sunarno, 2007).
Temulawak mengandung senyawa kurkuminoid
yang dapat meningkatkan sintesis antibody
(Bermawie et al, 2006),.

1

Produk ﬁtbumino dengan kandungan tiap
kapsul 500 mg berupa ekstrak Channa striata
400 mg, ekstrak Phyllantus niruri 50 mg,
Ekstrak Curcuma xanthorriza 50 mg

2

Dokumen master produksi dan dokumen
pengujian standarisasi berdasarkan
Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

3

Sertiﬁkat analisis/CoA tiap ekstrak yang
digunakan sebagai bahan aktif produk
ﬁtbumino.
Registrasi Izin Edar Produk dan sudah

4 mendapat nomor izin edar dari BPOM
Dokumentasi

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan
dan menghasilkan produk kapsul dari kombinasi
ekstrak ikan gabus, meniran dan temulawak
sebagai agen imunomodulator yang berperan
dalam imunitas tubuh untuk melawan infeksi
Covid-19. Tahap penelitian yang telah dilakukan
berupa produksi ekstrak ikan gabus, meniran, dan
temulawak terstandar, analisis kandungan dan
pengujian aktivitas imunomodulator serta uji
toksisitas akut.
Produk akhir ﬁtbumino berbentuk sediaan
kapsul
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Isu
Permasalahan yang dihadapi selama proses
penelitian sebagai berikut:
a. Pengujian standarisasi dan imunomodulator
terkendala karena beberapa bahan kimia
mengalami indent
b. Pemberlakuan sistem lockdown
mengakibatkan proses penelitian tidak
terlaksana secara maksimal (sering tertunda)
c. Pengujian imunomodulator terkendala
dikarenakan masih adanya perbaikan
Pengusulan Protokol Uji Praklinik (PUPK) ke
Badan POM R
d. Publikasi/HKI masih dalam proses
penyusunan dikarenakan proses penelitian
yang baru selesai.
Preparasi sampel

Kelanjutan
Direncanakan pada penelitian selanjutnya untuk
melakukan pengujian sediaan kapsul ﬁtbumino
secara klinis, sehingga produk dapat ditingkatkan
menjadi ﬁtofarmaka. Untuk rencana kegiatan
selanjutnya adalah penerbitan jurnal publikasi
d a n p e n d a f t a ra n H K I s e r t a p r o s e s M o A
keberlanjutan program dengan mitra

Serbuk sediaan prototipe

Pemeliharaan hewan uji
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Pengembangan Suplemen dari Buah Kawista dan Buah Belimbing
Wuluh untuk Meningkatkan Daya Tahan Tubuh terhadap Covid-19
Dr. Rahmat Fadhil, S.TP., M.Sc
Universitas Syiah Kuala | UD. Sieera Atjeh

Latar Belakang

Pendanaan
Rp 100.000.000

Hasil Riset Saat Ini

S

elain menjaga kebersihan tubuh dan
melakukan pembatasan sosial (social
distancing), upaya pencegahan Covid-19
juga perlu dilakukan dari dalam tubuh, yakni
dengan cara meningkatkan daya tahan atau
imunitas, salah satunya dengan menggunakan
obat-obatan tradisional sebagai suplemen.
Suplemen dapat merupakan produk-produk
yang mengandung satu atau lebih nutrien
vitamin, mineral, asam amino, asam lemak, dan
serat. Selain itu, suplemen juga dapat berupa
produkproduk alami berupa minuman kesehatan
dari buah-buahan yang tinggi kandungan
Vitamin C nya. Suplemen alami yang sering
d i g u n a k a n o l e h m a s ya ra k a t A c e h u n t u k
meningkatkan anti bodi tubuh adalah belimbing
wuluh dan buah kawista.

1

Prototipe minuman sari buah belimbing
wuluh, sari buah kawista dan sari buah
campuran belimbing wuluh dan kawista

2

Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) mencapai
level 7 dari skala 9

3

Hak Kekayaan berupa Merek dagang untuk
produk minuman kawista, belimbing wuluh
dan bel wis (belimbing wuluh dan kawista)
dengan status terdaftar

4

Publikasi ilmiah di Walailak Journal of Science
and Technology (Scopus Q3) dan Jurnal
Teknologi Industri Pertanian (Sinta 2)

Dokumentasi

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan
produk minuman sari buah buah kawista dan
minuman sari buah belimbing wuluh sebagai
suplemen kesehatan yang dapat meningkatkan
daya tahan tubuh terhadap Covid-19 dan
mendapatkan informasi sebesar apa kandungan
gizi dari minuman sari buah kawista dan
minuman sari buah belimbing wuluh yang
mampu meningkatkan anti bodi dan stamina
tubuh.
Penelitian ini terdiri dari 4 tahapan yaitu
memformulasi buah kawista dan belimbing
wuluh dengan konsentrasi pencampuran antara
air dengan ekstrak buah kawista dan buah
belimbing wuluh, setelah didapatkan konsentrasi
yang tepat, selanjutnya dilakukan pengujian
metode sterilisasi, tahapan berikutnya adalah
menguji lamanya penyimpanan dan metode
penyimpanan yang membuat produk bertahan
lebih lama. Saat ini penelitian sudah pada tahapan
produk skala industri rumah tangga bersama
dengan mitra UD Sieera Atjeh.
Merek dagang dari prototipe penelitian yaitu
minuman sari buah
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Prototipe penelitian

Isu
Riset ini seharusnya berakhir sampai dengan
tahapan komersialisasi produk, diantaranya
kontrak kerja sama metode bagi kerja dan bagi
hasil dengan mitra, perizinan termasuk izin
BPPOM, sertiﬁkat halal dan lainnya yang
mendukung komersialisasi produk. Namun
karena keterbatasan dana yang disetujui, maka
riset hanya sampai dengan pengujian skala
laboratorium dan uji coba produksi sekala industri
rumah tangga bersama mitra.

Kelanjutan
Universitas Syiah Kuala (USK) melalui Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
mendorong para peneliti di USK untuk dapat
melakukan hilirisasi hasil-hasil riset, sehingga
produk tersebut dapat terus dikembangkan lebih
lanjut. Selain itu terkait komersialisasi produk
akan dilakukan bersama mitra

www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Pengembangan Effervescent dari Jahe dan Bunga Rosella
untuk Meningkatkan Daya Tahan Tubuh Terhadap Covid-19
Prof. Dr.-Ing. Suherman, ST., MT.
Universitas Diponegoro | UKM Bunga Rosella

Latar Belakang

Pendanaan
Rp 200.000.000

Hasil Riset Saat Ini

D

isamping dengan vaksin, berbagai cara
untuk mengobati atau mencegah Covid19 masih terus diselidiki oleh peneliti
sampai sekarang ini, salah satunya dengan
memanfaatkan tanaman tradisional. Jahe merah
(Zingiber ofﬁcinale Rosc.) merupakan salah satu
tanaman obat yang tumbuh di Indonesia. Terkait
dengan Covid-19, sejumlah studi telah
mengungkapkan bahwa jahe mengandung
senyawa-senyawa yang berpotensi menghambat
laju replikasi virus ini. Selain itu, salah satu
tanaman herbal yang juga sering digunakan
sebagai obat adalah rosela, umumnya dikonsumsi
dalam bentuk teh. Rosela memiliki potensi
sebagai sumber pangan fungsional, antioksidan,
antibakteri, anti-inﬂamasi, anti-kanker, zat
pewarna alami, serta dimanfaatkan pada bidang
kesehatan. Bunga rosela diketahui mengandung
senyawa-senyawa esensial seperti antosianin,
ﬂavonoid, dan polifenol yang menurut sejumlah
studi dapat melindungi jantung, mengatasi
kanker, serta mengobati karsinoma.
Dapat dikatakan bahwa baik jahe maupun bunga
rosela mampu digunakan sebagai alternatif lain
untuk menjaga imun tubuh berkaitan dengan
semakin meluasnya Covid-19. Selama ini, kedua
tanaman tersebut umumnya dikonsumsi dengan
cara diseduh. Akan tetapi, akhir-akhir ini beredar
sediaan minuman dalam bentuk effervescent,
yaitu dalam bentuk tablet yang mudah larut dan
lebih praktis dikonsumsi.

1

Pr o to t i p e p r o d u k t a b l e t e f f e r ve s c e n t
berbahan dasar jahe merah dan bunga rosela

2

Sudah memalui serangkaian uji yaitu Uji
kualitas Sampel, Uji Organoleptis dan Skrining
Fitokimia esktrak sampel, Uji kualitas tablet
effervescent

3

Publikasi ilmiah di International Journal of
Advanced Research (IJAR)

Dokumentasi

Prototipe Produk Tablet effervescent ekstrak
jahe dan rosela

Pada penelitian ini, dilakukan pengembangan
tablet effervescent berbahan dasar jahe merah
dan bunga rosela. Aktivitas riset yang telah
dilakukan adalah telah dikembangkan tablet
effervescent berbahan dasar jahe dan rosela, yang
terbuat dari lima formulasi tablet effervescent
dengan variasi konsentrasi campuran asam dan
basa yang berbeda-beda untuk diuji sifat ﬁsiknya,
baik granul maupun tablet effervescent.
Pembuatan granul basa
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Isu
Beberapa kendala dan hambatan selama
penelitian salah satunya adalah keterbatasan
penggunaan laboratorium saat penetian.
Laboratorium terpapar Covid-19, sehingga lab
ditutup beberapa bulan. Namun demikian
kegiatan pembuatan tablet effervescent sudah
jadi untuk semua parameter, namun pembuatan
dalam jumlah besar tidak memungkinkan.

Kelanjutan
Penelitian kami hanya dalam skala laboratorium
yakni prototipe produk tablet effervescent.Untuk
tahapan (proses produksi dan komersialisasi
teknologi) scale up ke skala industri diperlukan
penelitian lebih lanjut, hal ini dikarenakan
penelitian kami masih dalam tahapan skala
laboratorium dan belum dilakukan proses
optimasi.

Uji granul

Pembentukan tablet

Uji tablet
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Pengembangan Suplemen Biovina Mix Teknologi Nano sebagai
Imunomudulator dan Antidegeneratif Pencegahan Infeksi Covid-19
Prof. Dr. Dingse Pandiangan, M.Si.
Universitas Sam Ratulangi | CV. Biovina dan PT. NNI

Latar Belakang

Pendanaan
Rp 200.000.000

Hasil Riset Saat Ini

P

andemi Covid 19 dapat menyebar melalui
kehidupan manusia dan sangat mudah
bermutasi, serta dapat hidup di udara dan
permukaan alat sekitar 3-8 jam. Sifat Covid-19
tersebut menunjukkan bahwa penggunaan
vaksin menjadi tidak dapat diharapkan dan obat
belum ditemukan. Akibatnya menimbulkan
perubahan dan berdampak pada segala aspek
kehidupan (sosial, ekonomi dan budaya) yang
menyebabkan terjadi perubahan peradapan
manusia (new normal).
Memanfaatkan Sumber Daya Alam Indonesia
agar bisa hidup berdampingan dengan Covid-19.
Dengan memanfaatkan tumbuhan obat sebagai
suplemen yang bisa dibawa kemana saja yang
praktis yang dapat meningkatkan kekebalan
tubuh (immunomodulator) yang juga dapat
menekan penyakit degeneratif (kanker, jantung,
hipertensi, diabetes, kolesterol, Alzheimers, asam
urat, ginjal, lever, asma, alergi dan lainnya).
Berbagai tumbuhan obat tradisional sudah
diketahui banyak manfaatnya secara tunggal
namun setelah uji patologi klinik lebih lanjut ada
e f e k n e g a t i f ya n g d a p a t d i a t a s i d e n g a n
mengkombinasikan beberapa tumbuhan obat
l a i nya a n t a ra l a i n t a p a k d a ra ( C . ro s e u s )
dikombinasi dengan pasote (D. ambroisioides)
dan gedi (A. manihot) serta gambir (Uncaria
gambir atau rhynchophylla) serta kencung
( E t l i n g e r a e l a t o r ) . D a s a r p e m i k i ra n i t u
menimbulkan adanya inovasi untuk membuatnya
dalam suatu kemasan teh celup dan kapsul yang
instan siap pakai yang diberi nama “Biovina Mix”.
Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan
prototipe Biovina mix teknologi nano yang akan
diuji manfaatnya sebagai suplemen yang
berfungsi sebagai obat penyakit degeneratif lebih
khusus antikanker, antikolesterol dan antioksidan,
obat darah tinggi dari campuran beberapa
tumbuhan obat tradisional Indonesia.

1

Mendapatkan ethical approval dari Komisi
Etik Penelitian Poltekkes Kemenkes Manado
Prototipe kapsul instan teknologi nano siap

2 pakai yang diberi nama “Biovina Mix”
3

Hak Kekayaan Intelektual berupa Paten untuk
produk Biovina sebagai obat penyakit
degeneratif dengan status terdaftar

4

Hak Kekayaan Intelektual berupa Paten
Sederhana untuk proses pengujian dan
produk antikolesterol the daun pasote
dengan status terdaftar

5

Publikasi berupa Hand Book Herbal produk
inovasi Indonesia Kemenristek BRIN

6

Publikasi ilmiah di International Journal of
Pharmaceutical Research

Dokumentasi

Produk Biovina Mix dalam Kotak kemasan
penyimpanan

www.lpdp.kemenkeu.go.id

60

RISPRO Mandatori Konsorsium Riset Covid-19

Dokumentasi

Isu
Peneliti mendapatkan surat dari BPOM yang
menunjukkan bahwa tapak dara termasuk pada
list yang dilarang sebagai bahan baku obat dan
bahan baku Pasote dan Gedi belum masuk pada
daftar list obat tradisional Indonesia dan perlu
kehati-hatian dalam penggunaannya. Sehingga
untuk registrasi selanjutnya akan peneliti
keluarkan dahulu bahan baku yang belum
terstandar atau belum masuk daftar tumbuhan
obat tradisional. Hal tersebut juga mendorong
peneliti untuk melakukan Standarisasi bahan
baku Pasote (Dysphania ambroisioides) dan Gedi
(Abelmoschus manihot) untuk digunakan dalam
Biovina Mix yang mendapat pendampingan dari
BPOM Manado. Pada tahun 2021, peneliti
lanjutkan dengan standarisasi bahan baku obat
Biovina Mix dengan mendapat dukungan dari
Mendikbud Ristek tahun 2021.

Bahan baku Gedi

Kelanjutan

Pengeringan bahan baku

Kelanjutan pengurusan izin produksi dan izin
edar dari BPOM maka peneliti akan meregistrasi
Biovina saja dulu tanpa dicampur dengan semua
bahan baku yang belum terstandar. Setelah
kegiatan ini akan didaftarkan produk Biovina
kembali dengan mengeluarkan tapak dara dan
f o r m u l a ya n g b a r u . D i s a m p i n g i t u a k a n
dilanjutkan untuk registrasi ke ASROT BPOM
untuk Standarisasi bahan baku Pasote dan Gedi
sebagai bahan baku obat khas Sulawesi Utara.

Pengolahan bahan baku di rumah produksi

Pendampingan BPOM
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Powder Probiotik Lokal “ProbioGama” dalam Membantu
Mengatasi Disbiosis Gut Microbiota pada Pasien Covid-19
Prof. Dr. Ir. Endang Sutriswati Rahayu, M.S.
Universitas Gadjah Mada | PT Swayasa Prakarsa

Latar Belakang

Pendanaan
Rp 300.000.000

Hasil Riset Saat Ini

C

ovid-19 diakibatkan oleh Severe Acute
Respiratory Syndrome Coronavirus 2
(SARS-CoV-2) yang menyerang sistem
pernapasan. Infeksi Covid-19 pertama kali
ditemukan di kota Wuhan, China dan menular
dengan sangat cepat serta menyebar ke berbagai
negara, termasuk Indonesia, sehingga ditetapkan
WHO sebagai Pandemi. Gejala yang biasa timbul
akibat Covid-19 yaitu demam, batuk, sesak napas,
d a n n y e r i o t o t . B e b e ra p a p e n e l i t i j u g a
memperkirakan bahwa pasien Covid-19 mungkin
mengalami disbiosis gut microbiota pada usus,
ditandai dengan turunnya populasi bakteri baik
yaitu Lactobacillus dan Biﬁdobacterium. Menurut
beberapa penelitian.
Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengembangkan produk inovasi probiotik
powder “ProbioGama” sebagai alternatif terapi
atau pengobatan pasien konﬁrmasi Covid-19,
untuk mengetahui pengaruh konsumsi probiotik
powder “ProbioGama” terhadap kondisi
m i c r o b i o m e s a l u ra n p e n c e r n a a n p a s i e n
konﬁrmasi Covid-19, dan untuk mengetahui
pengaruh pemberian probiotik powder
“ProbioGama” terhadap luaran pasien konﬁrmasi
Covid-19. Kultur probiotik indigenous
Lactobacillus plantarum Dad-13 “ProbioGama”
memiliki viabilitas yang tinggi dan stabil selama
penyimpanan dan telah teruji secara klinis serta
aman untuk dikonsumsi.

1

Mendapatkan ethical approval dari Komisi
E t i k Fa k u l t a s Ke d o k te ra n , Ke s e h a t a n
Masyarakat dan Keperawatan UGM

2

Produk probiotik powder ProbioGama yang
menggunakan media halal di unit unit
produksi dan kultur starter UGM

3

Quality control telah dilakukan di 2
laboratorium yang berbeda, dari hasil Analisa
quality control, produk probiogama
memenuhi syarat viabilitas dan bebas
cemaran

4

Manfaat Kesehatan konsumsi probiotik
ProbioGama dalam membantu mengatasi
dysbiosis dan mengurangi keluhan pada
pasies OTG Covid-19
Hak Kekayaan Intelektual berupa Paten untuk

5 kapsul bubuk probiotik dengan status
terdaftar

Dokumentasi

Produk penelitian berupa probiotik powder yang
mengandung isolat Lactobacillus plantarum
Dad-13 dengan jumlah sel 2.5 x 1010 yang
dicampurkan bersama skim milk, sedangkan
produk placebo berisi skim milk tanpa probiotik.
Produk penelitian tersebut dikonsumsi
responden selama 14 hari. Setiap hari, responden
juga mengisi catatan harian terkait makanan,
obat dan vitamin yang dikonsumsi, keluhan, serta
tipe feses berdasarkan skala tinja bristol.
Produk penelitian ProbioGama
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Isu
Produk “ProbioGama” belum memperoleh izin
edar dikarenakan belum adanya regulasi terkait
komersialisasi produk probiotik. Untuk saat ini
telah dilakukan perancangan dan diskusi secara
rutin oleh pihak Pusat Studi Pangan dan Gizi
UGM, PUI-PT Probiotik UGM, serta Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait
regulasi komersialisasi dan syarat-syarat dari
produk probiotik sehingga diharapkan nantinya
produk “ProbioGama” dapat memiliki klaim
probiotik di pasaran. Dokumen-dokumen terkait
telah disiapkan untuk mendapatkan ijin edar dari
BPOM

Kelanjutan

Penandatanganan MoU dan penjelasan
kepada relawan (nakes)

Pengambilan sampel di Asrama Haji Sleman
(didapatkan 83 subjek)

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa konsumsi
“ProbioGama” selama 14 hari mampu membantu
mengatasi kejadian disbiosis dan mengurangi
keluhan yang dirasakan oleh pasien Covid-19
tanpa gejala. Namun, selama pelaksanaan
penelitian, tidak memungkinkan dilakukan
pengambilan sampel darah untuk analisa IgG dan
IgM serta pengambilan sampel feses. Sehingga
kedepannya diperlukan penelitian lebih lanjut
untuk mengetahui pengaruh konsumsi
“ProbioGama” dalam mengatasi disbiosis dengan
menghitung perubahan komposisi gut
microbiota. Setelah itu, apabila regulasi terkait
komersialisasi produk probiotik telah resmi
dikeluarkan, maka akan dilakukan pengurusan
izin edar produk “ProbioGama” yang nantinya
dikemas secara vakum dalam bentuk sachet
alumunium foil

Pengambilan sampel di RSUD Buleleng
(didapatkan 56 subjek)
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Pengembangan Produk Fermentasi Betaglukan Skala Pilot dan
Uji Eﬁkasinya untuk Pencegahan Perluasan Pandemi Covid-19
Dr. Hardaning Pranamuda, M.Sc
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | BiologiQ, Inc

Latar Belakang

Pendanaan
Rp 100.000.000

Hasil Riset Saat Ini

C

ovid-19, yang disebabkan oleh virus SARS
Cov-2, dinyatakan sebagai pandemi global
oleh WHO karena penyebaran yang
sangat cepat. Tingkat kematian akibat Covid-19
berkisar 2–10%, tergantung pada rentang usia,
penyakit kronis bawaan, kondisi pasien, dan
penanganan pasien. Data terakhir per tanggal 25
Oktober 2021 dari Worldometers.info/coronavirus,
Covid-19 telah menyebar di 223 negara di dunia,
dengan total kasus mencapai 244.427.410, dengan
angka kematian mencapai 4.963.752 orang dan
angka yang sembuh sebanyak 221.451.949 orang.
Meskipun tingkat kematian akibat Covid-19 di
Indonesia masih lebih tinggi dengan kematian
secara global, namun tingkat kesembuhan (96,28
%) sudah melebihi angka kesembuhan secara
global (90,6 %).
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah sejak
awal merebaknya Covid-19 di bulan Maret 2020
h i n g g a s a a t i n i d a l a m ra n g k a m e n e k a n
penyebaran Covid-19, seperti pemberlakuan
PSBB, PPKM dll, serta kebijakan new normal, yaitu
upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja seoptimal mungkin sehingga dapat beradaptasi
dengan Covid-19. Karena itu, kekebalan tubuh
dalam menangkal virus Covid-19 menjadi
perhatian dalam pelaksanaan kebijakan new
normal. Peningkatan sistem kekebalan tubuh
manusia dapat dipercepat atau ditingkatkan
dengan mengkonsumsi food suplement yang
bersifat sebagai imunomodulator seper ti
betaglukan.

1

Mendapatkan ethical approval dari Komisi
Etik Riset Fakultas Kedokteran Universitas
Trisakti

2

Diperoleh broth kultur sebanyak 1400 L
dengan kandungan betaglukan sekitar 1%,
yang merupakan kadar betaglukan tertinggi
untuk produk sejenis

3

Produk betaglukan telah diuji di laboratorium
terakreditasi dengan hasil bebas dari cemaran
mikroba, kapang dan khamir serta bebas dari
logam berbahaya

4

Hasil uji toksisitas akut menunjukkan bahwa
beta glukan bersifat aman untuk dikonsumsi

5

Hasil uji eﬁkasi menunjukan penurunan
parameter inﬂamasi yang merupakan indikasi
yang positif karena dapat mencegah reaksi
inﬂamasi berlebihan yang dapat memicu
terjadinya badai sitokin

Dokumentasi

Tujuan dari kegiatan ini yaitu menghasilkan
produk betaglukan yang diproduksi pada
fermenter skala pilot (1400 L), uji karakterisasi serta
uji eﬁkasinya pada pasien Covid-19 OTG dengan
gejala ringan. Sasaran yang akan dicapai adalah
tersedianya produk Betaglukan untuk uji eﬁkasi,
data karakterisasi produk, uji sensori serta uji
eﬁkasinya.

Produk betaglukan

Uji eﬁkasi betaglukan
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Isu
a. Tidak semua rumah sakit/tempat isolasi
mandiri bersedia untuk dijadikan lokasi
penelitian.
b. Fasilitas uji analisa darah pasien Covid-19 masih
terbatas
c. Karena terbatasnya dua hal di atas, maka jarak
lokasi pengujian dan analisa darah sangat jauh
(sampel darah harus diterima dalam kondisi
segar)
e. Risiko terpapar oleh Covid-19 selama masa
penelitian
f. Penerapan pelaksanaan pedoman penanganan
Covid-19 (Rev. 5) dari Kemenkes menyebabkan
waktu intervensi dibatasi hanya 10 hari.

Kelanjutan
Produksi betaglukan skala pilot plant

Mencari mitra industi untuk tahapan proses
komersialisasi produk betaglukan.

Proses sacheting produk betaglukan
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Produksi Senyawa Bioaktif Alami Antiviral dari Mikroba
Endoﬁt Asal Eucalyptus
Dr. Ir. Gusmaini, MSi.
Kementerian Pertanian

Pendanaan
Rp 500.000.000

Latar Belakang

Hasil Riset Saat Ini

D

i Indonesia COVID-19 sudah menjadi
pandemi dengan jumlah kasus
terkonﬁrmasi positif hingga 31 Mei 2020
adalah 26.473 orang dan jumlah kematian 1.613
orang. Tanaman penghasil minyak atsiri dan
potensial terbukti sebagai antiviral antara lain
adalah Eucalyptus sp. yang diduga berperan
sebagai antivirus antara lain 1,8 cineole dan
citronellal yang diperoleh dari minyak atsiri, hasil
dari distilasi daun dari masing-masing tanaman
tersebut.

1

Seleksi dan identiﬁkasi tanaman Eucalyptus
sp. dengan kandungan senyawa bioaktif
tinggi

2

Isolasi, karakterisasi dan identiﬁkasi mikroba
endoﬁt dari tanaman Eucalyptus sp. dan
senyawa bioaktif antivirus asal mikrob endoﬁt

3

Peningkatan senyawa bioaktif antivirus
melalui kultur kalus Eucalyptus sp.
Produksi senyawa bioaktif antivirus dari

Untuk mendukung penyediaan bahan baku agar
eﬁkasi dan keamanan sediaan yang terjamin,
diperlukan suplai bahan baku yang memiliki
kandungan senyawa senyawa bioaktif stabil dan
tidak tergantung ketersediaan di alam, maka
dilakukan penelitian ini melalui tiga pendekatan:
(i) isolasi, karakterisasi dan seleksi mikroba endoﬁt
yang menghasilkan senyawa bioaktif (ii) menguji
aktivitas antivirus dari senyawa bioaktif yang
diperoleh dari mikroba endoﬁt, (iii) manipulasi
kultur kalus untuk produksi biomassa Eucalyptus
dan (iv) formulasi suplemen antivirus.

4 mikrob endoﬁt asal Eucalyptus sp. dalam

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah
memproduksi senyawa bioaktif dari mikroba
endoﬁt yang berasal dari Eucalyptus sp. skala
laboratorium. Penelitian ini dilakukan selama 1
tahun meliputi: Seleksi dan identiﬁkasi tanaman
Eucalyptus dengan kandungan senyawa bioaktif
antivirus; Isolasi, karakterisasi dan identiﬁkasi
mikrob endoﬁt dari aksesi Eucalyptus yang
menghasilkan senyawa bioaktif antivirus;
Memanipulasi kultur kalus asal Eucalyptus yang
mengandung senyawa bioaktif antivirus; Produksi
senyawa bioaktif asal mikroba endoﬁt dalam
bioreaktor skala 10 liter; Isolasi dan identiﬁkasi
senyawa bioaktif antivirus dari mikrob endoﬁt
s e r t a ; Fo rm u l a s i o ba t ku m u r d a n p e l e g a
pernafasan berbahan baku senyawa bioaktif
antivirus asal Eucalyptus.

Dokumentasi

bioreaktor skala 10 liter

5

Fo rm u l a s i p e n ce g a h a n v i r u s b e rb a s i s
senyawa bioaktif asal Eucalyptus sp.
Prototipe produk obat kumur dan permen

6 pelega pernafasan asal Eucalyptus sp.
7

Publikasi ilmiah di The 2nd Interntional
Conference on Sustainable Plantation (iCSP)
dan Jurnal Penelitian Tanaman Industri.

Prototipe produk obat kumur dan permen
pelega pernafasan

www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Isu
Secara umum, kegiatan berjalan sesuai dengan
jadwal yang telah dibuat, meskipun dengan
beberapa kendala terutama dengan kebijakan
WFH-WFO.

Kelanjutan
Perkecambahan in vitro E. citriodora dan
induksi kalus dari eksplan E. dunnii

Produk utama yang dihasilkan dari penelitian ini
adalah bahan baku senyawa bioaktif antiviral dari
mikroba endoﬁt asal Eucalyptus. Senyawa bioaktif
ini nantinya dapat diproduksi lebih cepat tidak
tergantung pada alam. Hasil penelitian ini masih
dalam skala laboratorium (Bioreaktor 10 liter).
S e h u b u n g a n d e n g a n h a l te r s e b u t m a ka
diperlukan inisiasi kerjasama untuk riset lanjutan
dalam skala pilot (industri) dan mengkaji nilai
ekonomisnya.

Bakteri dan cendawan endoﬁt

Fermentasi bakteri dan cendawan
endoﬁt pada fermentor 10 L

Kalus yang mengandung senyawa bioaktif
antiviral
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Pengembangan Protein Spike Sebagai Kandidat Vaksin Coronavirus
Berbasis Penghantaran dengan Live Bacterial Vector
Dr. Valentina Yurina, S.Si., M.Si., Apt
Universitas Brawijaya

Latar Belakang

Pendanaan
Rp 750.000.000

Hasil Riset Saat Ini

P

andemi Covid-19 disebabkan oleh severe
acute respiratory syndrome coronavirus
(SARS-CoV-2). Hingga saat ini belum
ditemukan terapi yang spesiﬁk terhadap
k e l u a r g a c o r o n a v i r u s . Va k s i n a s i m a s i h
merupakan upaya pencegahan infeksi patogen
yang paling efektif, termasuk infeksi virus.
Pengembangan vaksin didasarkan pada protein
Spike, suatu protein permukaan pada
coronavirus yang berperan dalam pengikatan
virus dengan reseptor dan memfasilitasi
terjadinya fusi membran virus dengan sel inang.
Studi bioinformatika menemukan adanya region
highly conserved pada gen pengkode protein
spike dari 9 strain coronavirus. Prediksi secara in
silico menunjukkan bahwa area ini juga memiliki
epitope yang dikenali oleh sel T dan sel B.

1

Diperoleh bakteri rekombinan Lactococcus
lactis NZ9000 yang dapat mengekspresikan
protein spike SARS-Cov-2 high coserved
region

2

Dipublikasikan di Jurnal Internasional Clinical
and Experimental Vaccine Research (Scopus
Q1)

3

Penyusunan draft publikasi internasional
terindeks Scopus (Vaccines, Publisher: MDPI)

4

Piagam Penghargaan Kategori Artikel Ilmiah
Berkualitas Tinggi Bidang Kesehtan dan Obat
dari Kementerian Riset dan Teknologi

Dokumentasi

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pengembangan vaksin subunit berbasis
epitope yang diekspresikan dan dihantarkan oleh
bakteri Lactococcus lactis sebagai karier. L. lactis
merupakan bakteri yang aman dan dapat
memicu sistem imun mukosal yang berperan
penting dalam pembentukan pertahanan tubuh
terhadap infeksi saluran pernafasan.
Gen pengkode protein spike akan disintesis
secara kimia, kemudian diligasikan dalam
plasmid ekspresi L.lactis. Plasmid hasil konstruk
akan ditransformasikan ke dalam L. lactis dengan
menggunakan metode elektroporasi. Bakteri L.
lactis yang telah mengekspresikan protein
subunit spike diberikan kepada hewan coba
mencit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
terjadi peningkatan kadar IgG anti SARS-CoV2
serum pada kelompok hewan uji coba. Tidak
terjadi peningkatan IgG secara bermakna pada
kelompok kontrol. Hasil pengukuran sel plasma
limpa juga menunjukkan adanya peningkatan
sel plasma sebagai sel penghasil antibodi.

Inkubasi bakteri pada incubator oven

www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Isu
Penelitian ini baru dilakukan pada skala
laboratorium dan perlu untuk ditingkatkan
produksinya pada tahap skala pilot (upscale).
Untuk peningkatan kapasitas produksi tersebut
d i b u t u h ka n l a b o ra to ri u m p ro d u ks i ya n g
memadai dengan memenuhi standard current
Good Manufacturing Process (cGMP). Selain itu
produksi vaksin ini juga menggunakan sel hidup
sebagai inang yang membutuhkan kondisi
pemeliharaan dan instrument khusus.

Kelanjutan
Hasil Bakteri rekombinan L. lactis Nz9000

Proses Elektroporasi

Untuk mengatasi hal tersebut saat ini sedang
dilakukan pengusulan pendanaan kolaborasi
dengan industri, yaitu PT Daewoong Inﬁon, suatu
industri yang bergerak di bidang produksi
protein rekombinan yang berlokasi di Pasuruan,
J a w a T i m u r . PT D a e w o o n g I n ﬁ o n t e l a h
menghasilkan protein rekombinan merupakan
mitra yang sesuai untuk pengembangan sarana
produksi. Dari usulan hibah ini diharapkan
diperoleh hibah pengembangan teaching
factory dengan standard GMP dan
pendampingan dari pihak industri untuk
pengembangan laboratorium dan pembuatan
seed vaksin serta upscale pada skala pilot. Untuk
proses hilirasi produk, penelitian ini perlu
didukung dengan pendanaan hibah
berkelanjutan yang memungkinkan untuk
pengembangan seed vaccine, upscale product,
formulasi, hingga uji preklinis dan uji klinis.

Kultur bakteri dengan induksi nisin

Pemeliharaan hewan coba dan proses
vaksinasi
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Pengembangan Vaksin Covid-19 Indonesia: Produksi Seed
Vaccine Protein Rekombinan Berbasis Sel Ragi/Yeast
Korri Elvanita El Khobar, Ph.D.
Lembaga Biologi Molekuler Eijkman | PT. Bio Farma

Latar Belakang

Pendanaan
Rp 5.725.735.000

Hasil Riset Saat Ini

C

ovid-19 disebabkan oleh infeksi severe
acute respiratory syndrome coronavirus 2
(SARS-CoV-2) yang awalnya dinamakan
sebagai novel coronavirus 2019 (nCoV-2019). SARSCoV-2 merupakan virus RNA untai tunggal positif
dari subgenus betacoronavirus dari famili
coronavirus. Mengingat cepatnya tingkat
penularan virus dan belum adanya terapi khusus
Covid-19, dan tingginya angka kematian,
diperlukan adanya vaksin khusus Covid-19.
Desain vaksin untuk Covid-19 saat ini banyak
didasarkan pada desain vaksin untuk virus SARS
dan MERS. Protein S dari MERS-CoV dan SARSCoV telah diidentiﬁkasi sebagai target untuk
kandidat vaksin karena dapat menimbulkan
imunogenisitas dan antibodi protektif pada
hewan coba. Pengembangan vaksin Covid-19
didesain dengan platform protein rekombinan
yang diekspresikan menggunakan sel ragi/yeast.
Ada beberapa keunggulan dari sistem yeast ini, di
antaranya biaya produksi yang relatif lebih murah
dari sel mamalia.
Dalam pengembangan ini, akan dilakukan
persiapan fasilitas yeast dan pada saat yang sama
akan dilakukan pekerjaan kloning dan ekspresi
protein spike dan nucleocapsid dari virus SARSCoV-2 Indonesia menggunakan sistem ekspresi
yeast. Protein rekombinan akan diekspresikan
menggunakan gen S yang diklon pada vektor
ekpresi yeast. Selanjutnya protein rekombinan
yang dihasilkan akan digunakan sebagai kandidat
vaksin setelah diuji antigenisitas, keamanan, dan
imunogenisitasnya di hewan coba. Apabila lolos
uji, protein kandidat vaksin akan diuji klinis pada
manusia yang akan dilakukan pada tahapan
s e l a n j u t n y a o l e h PT B i o Fa r m a . D e n g a n
menghasilkan seed vaccine berbasis yeast, maka
Indonesia diharapkan dapat memproduksi sendiri
vaksin Covid-19.

1

Ampliﬁkasi PCR gen spike isolat terpilih: gen
target dari genom virus berhasil didapatkan,

2

Kloning gen spike kedalam vektor ekspresi
yeast: gen berhasil dikloning dan vektor
plasmid berhasil ditransformasi,
DNA plasmid berhasil diisolasi, gen pada

3 plasmid vektor berhasil di sekuensing dan
terkonﬁrmasi tidak ada mutasi,
Didapatkan sel yeast yang mengandung

4 transfeksi vektor ekspresi, protein rekombinan
berhasil diekspersikan oleh kultur skala kecil,

5

Kultur sel untuk produksi protein rekombinan
sudah ditumbuhkan dalam kultur skala
sedang (skala 5L),

6

Telah melakukan uji immunogenitas dan
pemilihan adjuvant di mencit,

7

Seed vaccine siap diproduksi skala besar oleh
mitra industri, PT. Bio Farma.

Dokumentasi

Kegiatan kultur yeast
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Kelanjutan
Kandidat vaksin protein spike rekombinan yang
te l a h d i u j i a n t i g e n i s i t a s , kea m a n a n d a n
i m u n o g e n i s i t a s n ya d i h e wa n c o b a a k a n
diserahkan ke PT Bio Farma sebagai mitra
industri. Bio Farma selanjutnya akan melakukan
produksi kandidat vaksin tersebut dalam skala
besar dengan mengikuti cGMP untuk kemudian
digunakan untuk uji klinis pada manusia.

Aktivitas riset

Isu
a. Kendala dalam proses importasi reagen/bahan
penelitian sehingga perkembangan penelitian
terpaksa menyesuaikan jadwal kedatangan
reagen,
b. Kurangnya sarana prasarana berupa peralatan
laboratorium menyebabkan kesulitan dalam
pelaksanan kegiatan uji lebih mendalam,
c. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia
peneliti yang kompeten untuk melaksanakan
penelitian,
d. Penguasaan teknologi yang belum mumpuni.
Para peneliti masih berjuang menguasai dasar
ilmu dalam pembuatan vaksin,
e. Waktu penelitian dan pendanaan yang
terbatas.

www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Pengembangan Kandidat Vaksin Rekombinan Subunit
dan CHA sebagai Adjuvan Vaksin Covid-19
Dr. Yodi Mahendradhata, Msc., PhD., FRSPH
Universitas Gadjah Mada

Latar Belakang

Pendanaan
Rp 800.000.000

Hasil Riset Saat Ini

S

ARS-CoV-2 masuk ke dalam sel target
melalui protein spike (S) yang berikatan
dengan angiotensin converting enzyme 2
( AC E2 ) . AC E2 te rd a pa t pa d a s a l u ra n
gastrointestinal, jantung, ginjal, dan paru
terutama pada sel alveolar tipe II. Dengan
demikian maka protein S memiliki peran esensial
untuk mengatur tropisme virus, penularan antar
spesies dan infektivitas dari virus tersebut. Peran
esensial protein S ini menyebabkan protein S
menjadi target yang potensial untuk
pengembangan vaksin, dengan tujuan untuk
menginduksi antibodi netralisasi yang dapat
mencegah masuknya virus ke dalam sel target.

1

Produksi protein rekombinan pada sistem
prokariot telah mendapatkan klon plasmid
yang terkonﬁrmasi,
Produksi granul CHA sebagai adjuvant telah

2 stabil pada skala laboratorium,
3

Didapatkan sediaan CHA dengan stabilitas
ukuran dan disperse yang baik.

Dokumentasi

Gen S14P5 dan S21P2 SARS-CoV-2 merupakan
epitope linear sel B yang telah diveriﬁkasi mampu
menginduksi pembentukan antibodi. ke-2
epitope tersebut sangat lestari sehingga dapat
dikembangkan sebagai sumber antigen untuk
kandidat vaksin Covid-19. Pengembangan ke-2
epitop linier ini melalui teknologi protein
rekombinan menjadi pilihan, karena kemudahan
teknologi dan sederhana produksinya dapat
dengan cepat diadopsi oleh produsen vaksin di
Indonesia.

Hasil Sintesis Adjuvant-CHA

Carbonated hydroxyapatite (CHA) memiliki
potensi untuk diaplikasikan sebagai adjuvan
vaksin. CHA memiliki sifat unggul sebagai
material dengan biokompatibel dan
biodegradatif yang baik. Penambahan adjuvan ke
dalam formula vaksin adalah untuk
meningkatkan respon imun yang berkelanjutan
di dalam tubuh. Adanya adjuvan dapat
mengurangi frekuensi vaccine booster serta
d a p a t m e n g u ra n g i j u m l a h a n t i g e n ya n g
diperlukan dalam satu formula vaksin. Adjuvan
juga dapat mengatasi permasalahan pada vaksin
s u b u n i t ya n g b e l u m c u ku p p o te n u n t u k
menimbulkan respon imun spesiﬁk yang
diharapkan.
Produksi protein rekombinan [S14LS21]
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Isu
Permasalahan pada penelitian ini terkait dengan
produk protein rekombinan yang berukuran kecil
dan didesain tanpa tag (penanda) sebagai salah
satu syarat puriﬁkasi produk berdampak pada
proses karakterisasi protein rekombinan.
Kebutuhan ﬁlter dengan ukuran kecil tidak
tersedia pada saat pelaksanaan penelitian
dikarenakan produksi yang terbatas dimasa
pandemi.

Kelanjutan
Sel CHO-K1 sebelum konﬂuen

Riset lanjutan yang akan dilakukan pada
penelitian ini adalah akan dilakukannya uji
imunogenisitas dan uji toksisitas sebelum produk
masuk di skala laboratorium berstandar GMP.

Hasil PCR transfektan menggunakan primer
spesiﬁk pMPCOV2

Pengerjaan ﬁltrasi medium transfektan
dengan pMPCOV2
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Desain Vaksin Terfokus Epitope secara De Novo
untuk Proﬁlaksis Covid-19
Dr. drh. Sayu Putu Yuni Paryati, M.Si
Universitas Jenderal Achmad Yani

Latar Belakang

Pendanaan
Rp 500.000.000

Hasil Riset Saat Ini

I

ndonesia kini menjadi episentrum Covid-19,
kekhawatiran bermunculan tentang potensi
vaksin yang dikembangkan dan diproduksi
saat ini, terutama mengingat bahwa negaranegara maju memiliki akses yang lebih baik
terhadap vaksin. Indonesia sudah mengalami
beberapa perilaku monopoli di pasar vaksin.
Sebagian besar vaksin yang ada mendorong
antibodi penetral terhadap epitop yang rentan.
Vaksin patogen yang dimatikan secara utuh dapat
memicu respons imun yang luas terhadap
berbagai antigen, tetapi kelemahannya dapat
bersifat reaktogenik. Beberapa epitop penting
dapat dihancurkan dan sering kali diperlukan
banyak dosis untuk vaksinasi, dan tidak dapat
menargetkan antibodi tertentu. Vaksin sub unit
dapat mengurangi reaksi reatogenik, namun
dapat juga terjadi hilangnya imunogenisitas yang
berpotensi mengurangi efektivitas vaksin secara
signiﬁkan.Oleh karena itu, metode desain vaksin
baru untuk menginduksi antibodi penetralisir
spesiﬁk epitop diperlukan.

1

Mendapatkan ethical approval dari Komisi
Etik FK UNJANI,

2

Analisis imunoinformatika, sekuen dan
penentuan kandidat epitope,

3

Pemodelan molekul dan desain konstruksi de
novo epitope terfokus,
Desain gen, cloning dan ekspresi : Kultivasi

4 gen pET21bepitope pada inang E. coli,
5

Produksi epitope rekombinan dan pemurnian
menggunakan kromatograﬁ aﬁnitas dan
kromatograﬁ penyaring,

6

P u b l i ka s i i l m i a h d i T h e I n te rn a t i o n a l
Teleconference on Technology and Policy for
Supporting Implementation of Covid-19
Recovery Plan in Southeast Asia.

Dokumentasi

Desain de novo adalah metode untuk
membangun epitop yang dirancang dengan
struktur dan fungsi yang telah ditentukan.
Karakteristik mendasar dari desain de novo adalah
selektivitas dan spesiﬁsitas yang dibuat khusus.
Karena struktur epitop ini tidak dapat bereplikasi
di dalam tubuh manusia, maka struktur epitop de
novo dianggap lebih aman daripada vaksin yang
berasal dari SARS-CoV-2 yang dilemahkan. Desain
epitop de novo ini secara akurat meniru struktur
epitop virus dan menginduksi antibodi penetral
yang kuat dari virus SARS-CoV-2.
Tujuan penelitian adalah mendesain dan
mengembangkan vaksin untuk proﬁlaksis Covid19 dengan pendekatan konstruksi antigen yang
didesian secara de novo dari epitope protein spike
SARS-CoV-2.
Kegiatan kultur gen multi epitope
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Isu
Secara umum, kegiatan berjalan sesuai dengan
jadwal yang telah dibuat, meskipun dengan
beberapa kendala terutama dengan kebijakan
WFH-WFO.

Kelanjutan
Rencana selanjutnya adalah melakukan uji
aktivitas secara kuantitatif terhadap antigen
multi epitope yang akan dilanjutkan dengan uji in
vivo. Dalam 1 tahun kedepan, diharapkan dapat
ditentukan potensi antigen multi epitope dan
terjalin kemitraan dengan pihak industri untuk
bersama-sama merancang bentuk kemasan
vaksin untuk tujuan komersialisasi.
Analisis bioinformatika

Proses kloning antigen

Koloni-koloni transforman E.coli BL21(DE3)
pada media padat
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Doctor Representative Robot (Doper) untuk
Ruang Isolasi Medis Pasien Covid-19
Pendanaan
Rp 550.000.000

Azam Zamhuri Fuadi., S.St., M.T
Universitas Telkom
Latar Belakang

Hasil Riset Saat Ini

J

umlah pasien kasus Covid-19 mengalami
kenaikan yang signiﬁkan hingga saat ini.
Rumah sakit untuk penanganan pasien
yang terpapar virus SARS-CoV-2 semakin
dibutuhkan, termasuk ruangan khusus isolasi.
Covid-19 mempunyai sifat, mudah menempel
baik ke benda hidup, udara dalam bentuk aerosol
maupun benda mati sehinga 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. Kontak antara
pasien dan dokter ataupun perawat sering terjadi
secara langsung, kontak ini bisa membuat pasien
terangkat motivasinya untuk sembuh, namun
hal ini berbahaya bagi dokter maupun perawat.
Pada penelitian ini, Communication Robot
dibangun untuk membantu proses Monitoring
dan Komunikasi dokter terhadap pasien. Robot
ini dinamai dengan Doctor Representative Robot
(DOPER). DOPER ini dirancang untuk dapat
dikontrol dengan remote control dan
mempunyai komponen telekomunikasi antara
dokter dengan pasien Covid-19. Selain itu
ditambah pemantauan suhu pasien secara
langsung menggunakan telemedicine
thermometer. Dengan metode ini, para dokter
tidak perlu masuk kedalam ruangan untuk
memantau dan komunikasi langsung dengan
pasien, sehingga risiko petugas terpapar virus
pun menjadi lebih kecil. Target proyek penelitian
ini terbagi dalam dua tahap, tahap pertama,
DOPER dapat beroperasi di rumah sakit
menggunakan remote control jarak jauh. Tahap
ke d u a , D O P E R d a p a t b e r o p e r a s i s e c a r a
autonomous dengan menggunakan tandatanda atau jalur (track) yang terpasang di lantai
rumah sakit dimana robot tersebut dilengkapi
laser range ﬁnder untuk keamanan.

1

Pembuatan robot dokter (DOPER) untuk
bantu komunikasi dan telemedicine pasien
Covid-19

2

Melakukan uji dengan sistem autonomous
(magnetic line tracking)

3

Penambahan ﬁtur pengukuran suhu tubuh
terhadap pasien menggunakan thermal
optic sensing dan direct thermal sensing

4

Publikasi internasional di Malaysian Journal
of Medicine and Health Sciences

5

Pegajuan sertiﬁkat desain industri dengan
status draft

6

Pegajuan Hak Kekayaan Intelektual, tahapan
veriﬁkasi oleh tim review

7

Publikasi di jurnal Infotel: InformaticsTelecommunication-Electronics dan media
nasional

Dokumentasi

Desain Doctor Representative Robot (DOPER)
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Kelanjutan
DOPER merupakan bagian dari roadmap
penelitian telemedicine, dalam kegiatan riset
lanjutan ini ialah membangun ekosistem
telemedicine yaitu Rumah Sakit mobile atau
klinik dalam suatu kendaraan autonomous, yang
mana visi dari telemedicine ekosistem ini
diharapkan bukan lagi pasien yang mendatangi
rumah sakit akan tetapi dengan Rumah Sakit
Autonomous yang mendekati pasien dengan
DOPER di dalam sistem RS Autonomous
tersebut.

Ilustrasi fungsi sistem DOPER

Publikasi media nasional

Prototipe versi awal di presentasikan pada
menteri BUMN

www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Rancang Bangun Unmanned Ground Vehicle VIOLETA (Robot Ultra
Violet ITS Airlangga) sebagai Robot UV Virus Killer
Hendro Nurhadi, Dipl.-Ing., Ph.D.
Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Universitas Airlangga

Latar Belakang

Pendanaan
Rp 400.000.000

Hasil Riset Saat Ini

V

irus Corona menjadi hal utama dan
bersama pada saat ini untuk kita hadapi
bersama. Data dapat senantiasa diupdate pada laman website Kementerian
Kesehatan berikut https://covid19.kemkes.go.id.
Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah
mengendalikan virus ini untuk berkembang.
Penyebaran Covid-19 sudah tidak terbendung
lagi sehingga menjadi pandemi dunia saat ini.
Virus tersebut harus dikendalikan untuk
mengurangi kecepatan penyebaran.
Pengendalian virus ini tidak bisa hanya dilakukan
oleh tenaga kesehatan saja, tetapi juga seluruh
lapisan masyarakat. Namun, pengendalian virus
paling vital adalah di dalam rumah sakit rujukan
Covid-19. Seluruh tenaga kesehatan dan
karyawan rumah sakit serta pasien menjadi
inang yang cukup baik bagi Covid-19. Hal tersebut
yang harus dihindari.

1

Robot UV virus killer bernama violetta beserta
pemasaran secara komersil.

2

Ethical clearance telah disetujui Komisi Etik
Rumah Sakit Universitas Airlangga

3

Lolos uji analisa mikroorganisme dari
Laboratorium Mirkrobiologi dan Bioteknologi
ITS

4

S u d a h m e l a k u k a n s u b m i t P a te n / H a k
Ke kaya a n I n te l e k t u a l d i i n s t i t u s i d a n
menunggu proses antrian

Dokumentasi

B a g a i m a n a c a ra nya a g a r v i r u s i n i t i d a k
berkembang? Salah satunya adalah dengan
Ultra Violet (UV) pada panjang gelombang 200300nm. Pada penelitian kali ini, suatu robot darat
tanpa awak (Unmanned Ground Vehicle) akan
dikembangkan sebagai platform vehicle yang
akan membawa UV Virus Killer, yang dapat
digunakan untuk ruangan Rumah Sakit ,
perkantoran, tempat tinggal, ataupun kabin
suatu kendaraan.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
Mengendalikan penyebaran virus Covid-19
dengan metode UV dan mewujudkan robot UV.
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah
Mampu mengurangi risiko penyebaran virus
Covid-19; Menambahkan fasilitas kesehatan di
rumah sakit; dan Integrasi antara bidang
kesehatan dan engineering.

Spesiﬁkasi produk Violeta
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Isu
Kendalanya adalah kelangkaan bahan baku.
Untuk itu tim berusaha mencari bahan baku dari
dalam negeri dengan menghubungi disributor

Kelanjutan
Produksi skala besar setelah mengurus dan
mendapatkan izin dari pihak ber wenang
mengeluarkan izin edar sehingga dapat
dipasarkan secara masif.
Progres pembuatan prototipe

Produk ﬁnal

Serah terima dan training tim RS Unair

www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Perancangan Smart Telemedicine Robot Guna
Membantu Penanganan Covid-19 di Indonesia
Ir. Lesnanto Multa Putranto, S.T., M.Eng., Ph.D, IPM
Universitas Gadjah Mada

Latar Belakang

Pendanaan
Rp 499.000.000

Hasil Riset Saat Ini

V

irus corona atau severe acute respiratory
syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)
yang lebih dikenal dengan penyakit
Covid-19 adalah jenis baru dari coronavirus yang
menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang
siapa saja. Infeksi virus ini pertama kali ditemukan
di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019.
Virus ini menular dengan cepat dan telah
menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa
negara, termasuk Indonesia.
Pada masa pandemi ini, dibutuhkan alat bantu
yang dapat meringankan tugas dari para dokter
dan perawat yang langsung menangani pasien
kasus corona. Seperti halnya di Cina, beberapa
rumah sakit yang terletak di kota Wuhan, telah
menggunakan robot dalam penanganan kasus
corona. Spanyol juga telah menggunakan drone
untuk melakukan monitoring kondisi tempat
pengungsian penderita virus corona. Dan Korea
Selatan juga memanfaatkan teknologi IoT untuk
membantu melakukan dekontaminasi
lingkungan untuk mengurangi viral load. Akan
tetapi, di Indonesia walau pun beberapa instansi
s u d a h m e n g e m b a n g ka n ro b o t i ka u n t u k
penanganan Covid-19, peran robot secara praktis
di lapangan masih perlu ditingkatkan. Hal ini
disebabkan oleh ketidakmampuan robot yang
didesain untuk bergerak secara otonom penuh
tanpa campur tangan manusia.

1

Blueprint: body, actuator, sensor dan
mounting, arm, printed circuit board (PCB),
circuitry, algoritme, UI/UX sudah dilakukan
100%

2

Pembuatan mekanik robot terdiri dari: (1)
pembuatan kerangka robot, (2) pembuatan
motor dan driver penggerak robot, dan (3)
perakitan kerangka, motor, dan robot sebagai
basis dari robot.

3

Dilakukan akuisisi sensor agar sesuai dengan
ﬁrmware yang sudah dibuat. Serta dilakukan
penanaman ﬁrmware yang dibuat pada
mainboard robot.

4

2 buah paper yang akan dikirimkan di jurnal
internasional telah tersedia dalam bentuk
draft

5

Hak Kekayaan Intelektual juga telah disiapkan
untuk didaftarkan

Dokumentasi

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian
ini merancang purwarupa dari Smart
Telemedicine Robot yang dapat membantu
penanganan pasien Covid-19 di rumah sakit.
Dalam hal ini akan dititikberatkan pada
kemampuan otonomi penuh pada robot yang
mampu sebagai pelaksana disinfeksi dan
Medicine telemanipulation (perpanjangan
t a n g a n d a r i d o k te r d a n p e r a w a t d a l a m
menangani pasien).
Purwarupa Smart Telemedicine Robot
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Isu
Kendala yang dihadapi adalah lambatnya proses
pembelian dikarenakan hampir semua sensor
dan elektronika yang penting harus diimpor dari
luar negeri. Selain itu dikarenakan selama
pandemi Covid-19 kegiatan kampus UGM
berjalan secara luring, terjadi kekurangan tenaga
pengerjaan robot (mahasiswa) sehingga
pengerjaan menjadi terlambat dari rencana
semula.

Kelanjutan
Prosesor stereo camera (kiri), dan stereo
camera (kanan)

Remote Control (kiri), dan Remote Control
Receiver (kanan)

Dalam waktu dekat, kegiatan akan difokuskan
untuk menyelesaikan tujuan jangka menengah
yaitu uji coba di lapangan sesungguhnya untuk
penanganan Covid-19 di rumah sakit. Perbaikan
d a n p e nye m p u rn a a n a t a s ro b o t s e te l a h
mendapat umpan balik diharapkan akan
memberikan ide atas riset lanjutan dalam rangka
meningkatkan kemampuan robot dalam
menangani tugas telemedicine secara
autonomous maupun manual. Tujuan jangka
panjang yaitu robot autonomous yang
mempunyai kemampuan telemedicine dengan
prinsip bilateral teleoperation merupakan
menjadi inovasi utama dari penggunaan robot
dalam menangani pandemi di masa depan di
Indonesia.

Power Electronics (kiri), dan Sensor LIDAR
RPLIDAR S1 (kanan)

aughterboard: sisi depan (kiri), dan sisi
belakang (kanan)

Baterai
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Pengembangan Robot Pengekstraksi Magnetik dengan Antarmuka
Interaktif untuk Mempercepat Ekstraksi RNA Virus Covid-19
Dr. Asif Awaludin, S.T, M.T
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional | PT. GTI

Latar Belakang

Pendanaan
Rp 275.000.000

Hasil Riset Saat Ini

P

engujian laboratorium untuk mendeteksi
adanya virus ini pada sampel pasien
membutuhkan waktu yang cukup lama
meskipun telah banyak terbantu dengan adanya
alat Reverse Transcription Polymerase Chain
Reaction (RT-PCR). Namun kecepatan pengujian
menggunakan RT-PCR sangat dipengaruhi oleh
kecepatan ekstraksi RNA virus. Terdapat tiga
metode yang saat ini digunakan untuk ekstraksi
RNA virus, yaitu ekstraksi Spin column secara
manual, ekstraksi menggunakan magnetic beads
dan magnetic rod secara manual, dan ketiga
ekstraksi menggunakan magnetic beads dan
magnetic rod dengan bantuan mesin robot.
Diketahui metode spin column manual
membutuhkan waktu 3 jam untuk menghasilkan
mengeksekusi sampel sebanyak 24 . Hasil
ekstraksi seringkali kurang konsisten karena
tenaga operasional kesulitan mempertahankan
performa. Metode kedua lebih hemat waktu dan
te n a g a n a m u n m a s i h m e m i l i k i m a s a l a h
konsistensi pada kualitas hasil ekstraksi.
Sedangkan metode ketiga dapat dilakukan
dengan cepat dengan mengeksekusi sampel
sebanyak 192 dalam waktu 3 jam. Hasil dari
ekstraksi dapat langsung dieksekusi oleh mesin
PCR . Namun metode ini memiliki kendala berupa
tenaga operasional yang terlatih, harga alat,
p r o s e s p e ra w a t a n d a n p e r b a i k a n y a n g
membutuhkan waktu dan biaya mahal.
Peneliti mengembangkan robot pengekstraksi
magnetik dengan antarmuka interaktif untuk
mempercepat ekstraksi RNA virus Covid-19. Hasil
dari pengembangan alat ini diharapkan dapat
memberikan solusi dari kendala diatas.
Pengembangan robot ini akan mengikuti standar
proses ekstraksi menggunakan magnetic bead
dan magnetic rods dengan mempertimbangkan
konﬁgurasi untuk dapat melakukan proses lysis,
binding, washing, dan elusion secara optimal.

1

Dua buah prototipe robot pengekstraksi
magnetik dengan antarmuka interkatif dari
dua bahan yang berbeda

2

Hasil uji lab menunjukkan bahwa magnetic
rods telah berhasil mengikat magnetic beads
dan RNA virus yang yang menunjukkan graﬁk
sinyal hasil pendeteksian RNA

3

Robot ekstraksi magnetic untuk asam nukleat
yang telah lolos uji lab dengan sistem open
yang bisa digunakan untuk semua jenis kit
ekstraksi

4

Publikasi ilmiah di The 2021 International
Conference on Radar, Antenna, Microwave,
E l e c t ro n i c s a n d Te l e c o m m u n i c a t i o n s
(ICRAMET) Proceedings

Dokumentasi

Prototipe robot pengekstraksi

Prototipe produk saat proses uji lab
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Hasil tes PCR terhadap hasil ekstraksi robot
menunjukkan adanya RNA

Isu
Produk sudah dapat bekerja dengan benar,
namun masih dapat dioptimalkan lagi dari segi
kinerja, dimensi, berat dan kemasan produk. Agar
dapat diproduksi dan dipasarkan diperlukan
dukungan ijin edar.

Kelanjutan
Salah satu indikator yang belum dicapai adalah
registrasi hak kekayaan intelektual. Diharapkan
akan ada kelanjutan pendanaan riset ini yang
sangat diperlukan untuk registrasi paten,
publikasi jurnal, dan optimalisasi produk dari segi
kinerja, dimensi, berat dan kemasan produk.
Selanjutnya mencari investor untuk mendukung
proses produksi dan pengurusan ijin edar.

www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Robot Penghisab Covid-19 untuk Membantu
Operasi Dokter Gigi
Riyanto Sigit S.T., M.Kom., Ph.D.

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | PT. Solusi Layanan Mandiri

Latar Belakang

Pendanaan
Rp 50.000.000

Hasil Riset Saat Ini

P

ermasalahan pendemi Covid-19,
masyarakat dianjurkan oleh pemerintah
untuk selalu berdiam diri di rumah dan
menjaga jarak dengan orang lain. Namun, bila
sakit gigi melanda, seseorang akan merasa sakit
rasa nyeri di dalam atau di sekitar gigi dan rahang.
Covid-19 baru-baru ini diidentiﬁkasi dalam air liur
pasien yang terinfeksi. Hal ini membahayakan
dokter gigi sehingga sangat penting untuk
meningkatkan strategi pencegahan yang efektif,
karena air liur memiliki peran penting dalam
penularan dari manusia ke manusia Perawatan
gigi akan menghasilkan aerosol yang merupakan
partikel padat atau cair yang tertahan di partikel
gas seperti udara, hal ini terjadi karena proses
mengebur dan membersihkan karang gigi.
Sehingga aerosol dapat bercampur pada virus
yang terdapat di mulut dan menyebarkan pada
dokter gigi.
Berdasarkan permasalahan tersebut itu inventor
memiliki sebuah gagasan untuk membangun
sebuah robot yang mampu menghisap cairan dan
aerosol pada saat perawatan kesehatan gigi.
Robot yang dibangun memiliki daya isap yang
sangat kuat untuk menangkap berbagai partikel
barbahaya. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini
a d a l a h m e m b a n g u n r o b o t ya n g m a m p u
menghisap cairan aerosol dalam mulut pada saat
perawatan gigi di massa pandemi Covid-19
dengan memiliki ﬁtur pelacakan area mulut
untuk dapat menggerakan lengan pengisap
secara otomatis. Saat ini robot yang telah
dibangun dapat membantu dokter gigi yang
kerap berkontak langsung atau tidak langsung
dengan cairan pasien, material pasien, dan
instrument gigi, serta permukaan yang
terkontaminasi di ruang perawatan gigi pada saat
p e rawa t a n g i g i . Pe n g g u n a a n ro b o t ya n g
dibangun mampu membantu dokter gigi
menghindari aerosol yang bercampur pada virus
di mulut pada saat perawatan gigi.

1

Prototipe robot penghisab cairan aerosol
dalam mulut pada saat perawatan gigi
Robot yang dirancang memiliki tiga lapisan

2 ﬁlterisasi dengan teknologi HEPA dengan
efesiensi penyaring 99,99%

Robot memliki ﬁtur sinar ultraviolet yang akan

3 menyinari partikel yang telah disaring untuk
membunuh virus
Robot juga memiliki ﬁtur perintah tangan

4 serta pelacakan pada area mulut yang
memiliki tingkat akurasi sebesar 85.71%

5

Hak Kekayaan Intelektual berupa Paten
Sederhana untuk metode pelacakan mulut
otomatis dengan status terdaftar

Dokumentasi

Penggunaan robot penghisab Covid-19 saat
praktek dokter gigi

www.lpdp.kemenkeu.go.id

86

RISPRO Mandatori Konsorsium Riset Covid-19

Dokumentasi

Isu
a. Sulitnya mengerjakan mekanik selama masa
pandemi,
b. Bahan dalam pengembangan robot sulit
didapatkan dari luar negeri,
c. Sistem penggerak pada motor servo tidak
mampu menjalankan lengan dengan baik,
d. Sistem haar cascades sulit untuk melakukan
pelacakan dibagian area mulut segala arah,
e. Sistem pelacakan yang dibangun memiliki
komputasi yang cukup tinggi.

Kelanjutan
menyempurnakan produk yang telah dirancang
dan produksi robot penghisab Covid-19.

Prototipe robot penghisab Covid-19

Sistem pelacakan pada area wajah dan mulut

www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Pengembangan Teknologi Robotika untuk Rehabilitasi Fisik Upper
Limb Pasien Covid-19 Sebagai Upaya Pengurangan Intensitas Kontak
Tenaga Medis
Dr. Rifky Ismail, S.T., M.T.
Universitas Diponegoro | GAKESLAB Indonesia

Latar Belakang

Pendanaan
Rp 300.000.000

Hasil Riset Saat Ini

P

asien yang mengalami nyeri pada otot,
kelelahan otot dan sendi sebagai gejala
yang lazim dimiliki oleh pasien Covid-19
membutuhkan proses rehabilitasi ﬁsik dengan
bantuan ﬁsioterapis saat menjalani proses
penyembuhan. Pasien Covid-19 yang menjalani
proses penyembuhan yang cukup lama dalam
kondisi berbaring tanpa akiﬁtas maka proses
penyembuhannya akan membutuhkan
rehabilitasi ﬁsik dengan bantuan ﬁsioterapis
untuk menyiapkan pengembalian fungsi otot.

1

Prototipe teknologi rehabilitasi robotika
untuk jari-pergelangan, siku dan bahu
menggunakan kendali jarak jauh android
system disertai dengan IoT
Sudah ada dokumen pengujian yang terdiri

2 dari pengujian fungsi alat, pengujian sensor
dan aktuator untuk tiap prototipe
Hak Kekayaan Intelektual berupa Paten

3 Sederhana untuk rangka aktif pembantu
terapi pasien stroke dengan status draft

Tingginya intensitas kontak, durasi lama kontak
dan keterbatasan APD yang dimiliki oleh perawat
ﬁ s o te ra p i s m e n j a d i k a n p e l u a n g p e ra wa t
ﬁsioterapis berpotensi besar untuk tertular Covid19 meningkat. Saat ini, perawatan jarak dekat ini
menjadi satu-satunya model rehabilitasi ﬁsik yang
ada di rumah sakit. Tenaga kesehatan sebagai
garda terdepan di fasilitas kesehatan untuk
merawat pasien positif Covid-19 mempunyai
peranan yang sangat penting. Jumlah tenaga
kesehatan yang terbatas bila dibandingkan
dengan jumlah pasien positif menginspirasi
banyak peneliti untuk mengembangkan alat
bantu kesehatan yang membantu memudahkan
tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas.

4

Hak Kekayaan Intelektual berupa Paten
Sederhana untuk rangka aktif pembantu
pasien gerak lumpuh dengan status draft

5

Publikasi ilmiah di Medica Hospitalia Journal
of Clinical Medicine (Sinta 4)

Dokumentasi

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk
melakukan pengembangan teknologi robotika
untuk rehabilitasi ﬁsik pasien Covid-19 melalui
rancang bangun alat bantu rehabilitasi ﬁsik
dengan kontrol jarak jauh, sistem android dan
pemantauan progress menggunakan Internet of
Things (IoT). Peneliti telah mengembangkan alat
terapi yaitu alat terapi bahu dan siku serta alat
terapi jari. Pengembangan alat terapi tersebut
juga telah diuji dengan bantuan mitra yaitu RSND
Semarang. Selain itu peneliti juga tengah gencar
melakukan hilirisasi melalui bantuan mitra yaitu
GAKESLAB Indonesia.

Produk alat rehabilitasi siku

Produk alat rehabilitasi jari
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Isu
Permasalahan strategis yang terjadi saat ini yaitu
berupa langkah hilirisasi. Pengurusan ijin edar
merupakan salah satu tantangan bagi peneliti.
Banyak peneliti merasa kesulitan saat mengurus
ijin edar bagi alat yang dibuatnya terutama pada
alat kesehatan seperti robot terapi ini.

Kelanjutan

Pengujian alat rehabilitasi siku

Impelementasi riset akan dilaksanakan dengan
ke d u a m i t ra ya i t u R S N D d a n G A K E S L A B
Indonesia. Bersama RSND saat ini peneliti telah
berhasil mengembangkan klinik rehabilitasi yang
dapat digunakan baik oleh dokter maupun
pasien. Kedepannya klinik tersebut akan
dilengkapi dengan alat-alat hasil penelitian yang
dilakukan melalui kerjasama antara dokter dan
peneliti baik dari engineering maupun dari ilmu
sosial. Bersama dengan GAKESLAB Indonesia,
akan melakukan reverse engineering alat
kesehatan, pengembangan alat kesehatan
sampai dengan komersialisasi alat kesehatan
hasil penelitian.

Pengujian alat rehabilitasi jari

Pengujian alat rehabilitasi bahu
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Pengembangan Teknologi PREMISE (Pathogen Spread Monitoring
System) untuk Pemantauan dan Prediksi Wabah Pandemi
Covid-19 di Indonesia
Prof. Dr. Pingkan Aditiawati
Institut Teknologi Bandung

Pendanaan
Rp 350.668.000

Latar Belakang

Hasil Riset Saat Ini

P

enularan Covid-19 bisa melalui beberapa
mekanisme diantaranya kontak
langsung dengan penderita, melalui
droplet yang keluar dari penderita dan melalui
permukaan yang terkontaminasi Covid-19.
Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh Ong,
dkk. (2020), transmisi Covid-19 dapat terjadi
melalui udara dalam ruang tertutup dengan
kondisi tertentu.
Sejak Desember hingga hari ini, telah didapatkan
berbagai data transmisi Covid-19 di luar
Indonesia, baik yang berasal dari pasien suspect
maupun positif terinfeksi. Diantara berbagai
penelitian tersebut, belum ada penelitian yang
mengkonﬁrmasi mengenai keberadaan Covid-19
di udara terutama daerah yang memiliki kasus
positif Covid-19 terbanyak. Selain itu, secara
nasional, Indonesia juga belum memiliki prediksi
yang saling melengkapi dengan pemantauan
penularan untuk menentukan wilayah berisiko
p e r s e b a r a n Cov i d -1 9 s e r t a r e ko m e n d a s i
penanganannya.
Dalam menjawab kebutuhan terhadap teknologi
tepat guna tersebut, ITB telah mengembangkan
sistem pemantauan mikroba udara sejak tahun
2018 yang dinamakan PREMISE (Pathogen
Spread Monitoring System). Sistem ini telah diuji
lapangan dengan menggunakan data yang
berasal dari sampel udara pada sejumlah lokasi di
Bandung dan Jakarta, serta diintegrasikan
dengan data lingkungan setempat.
Pengembangan teknologi PREMISE diharapkan
mampu membantu dalam penanganan kasus
Covid-19 ini, terutama dalam memprediksi
penyebaran virus dan rekomendasi
penanganannya secara geospasial. Dengan
dilakukannya hal ini, diharapkan penyebaran
Covid-19 dapat ditekan dengan melakukan
langkah-langkah preventif.

1

Uji keberadaan Covid-19 di udara di kawasan
stasiun kereta commuter Jabodetabek dan
dipetakan dalam 4 kuadran

2

Pemutakhiran ﬁtur Prediksi Covid-19 dalam
PREMISE berupa pemantauan kondisi Covid19; Prediksi jumlah kasus; Prediksi wilayah
berisiko; dan Informasi resmi terkait Covid-19

3

Simulasi pendukung rekomendasi
penanganan Covid-19 di Indonesia

4

Publikasi ilmiah di AIP Conference
Proceedings dan Presentasi poster di Kyoto
University International ONLINE Symposium
2020 on Education and Research in Global
Environmental Studies in Asia.

Dokumentasi

Fitur wilayah berisiko persebaran Covid-19

Fitur prediksi jumlah kasus positif Covid-19 per
Provinsi.
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Dokumentasi

Isu

Pemetaan risiko infeksi berdasarkan Scatterplot dari jumlah virus SARS-Cov-2

Kendala yang paling sering dihadapi adalah
adanya perbedaan angka data Covid-19 antara
website daerah dengan yang diumumkan
pemerintah yang menjadi sumber data dari
PREMISE, dengan tingkat perbedaan yang kecil
hingga signiﬁkan. Sebagai contoh, angka kasus
di web provinsi Jawa Tengah, Aceh, dan Jawa
Barat berbeda signiﬁkan dengan yang
diumumkan pemerintah pusat. Selain itu, banyak
sekali website informasi Covid-19 daerah yang
sudah down dan tidak dapat diakses saat ini.
Akibat ketidaksinkronan tersebut, seringkali
interpretasi informasi menjadi berbeda dan
terkendala di bagian validasi akurasi model
prediksi.

Kelanjutan
Saat ini PREMISE digunakan di beberapa instansi
kenegaraan seperti Komite Penanganan Covid-19
Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Satuan
Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19
(Satgas PPC-19), Badan Intelejen Negara (BIN).
Implementasi lainnya akan dilakukan pada
instansi lain yang memerlukan berbagai ﬁtur
PREMISE. Riset lanjutan direncanakan untuk
monitoring berbagai patogen lainnya yang
menyebar melalui udara.

Pengambilan sampel udara di stasiun komuter
DKI Jakarta

Strategi pengembangan PREMISE

www.lpdp.kemenkeu.go.id

92

RISPRO Mandatori Konsorsium Riset Covid-19

Autonomous Scanning Drone sebagai Upaya Mitigasi
Penyebaran Covid-19 dengan Dukungan Internet of Things
Pendanaan
Rp 139.900.000

Dr. Gesang Nugroho, S.T., M.T.

Universitas Gadjah Mada

Latar Belakang

Hasil Riset Saat Ini

U

paya d u n i a u n t u k m e n ce g a h d a n
mengurangi penyebaran wabah Covid19 terus dilakukan. Berbagai macam cara
telah dilakukan untuk mencegah, mengurangi
dampak terburuk dari berbagai aspek kehidupan.
Lembaga Biologi Molekuler atau LBM Eijikman
dan WHO, menyatakan bahwa virus Covid-19 tidak
akan hilang dalam waktu dekat. Salah satu upaya
penanganan tersebut adalah new normal.
Pendeteksi suhu tubuh secara masif merupakan
satu cara untuk mendukung program new
normal. Akan tetapi untuk mendeteksi suhu
t u b u h p a d a l i n g ku n g a n l u a s , d i p e rl u ka n
penanganan yang lebih tepat. Apabila area
terbuka yang cukup luas, maka dibutuhkan waktu
lama dalam pendeteksi suhu tubuh. Satu diantara
opsi penyelesaian masalah penanganan tersebut
adalah dengan memanfaatkan UAV (Unmanned
Aerial Vehicle) atau drone.
Drone akan terbang secara otomatis mendekat ke
kerumunan. Drone melakukan scanning suhu
tubuh dengan kamera termal dengan dukungan
Internet of Things yang terhubung dengan Cloud
S to ra g e a n d Sys te m . Pe n g o p e ra s i a n
d i p r i o r i t a s k a n d i d a e ra h z o n a m e ra h .
Pengoperasian dilakukan dengan mengacu data
geospatial yang didapatkan dengan cara crawling
information. Wahana UAV terintegrasi secara
online dengan Cloud System, sehingga dapat
diakses maupun dipantau pemerintah dengan
mudah.

1

Pembuatan plat carbon ﬁber untuk bahan
pembuatan wahana hexacopter.

2

Desain, manufaktur dan instrumentasi drone
untuk pemindai suhu tubuh manusia

3

Sistem pemindai suhu tubuh menggunakan
drone berbasis Internet of Things (IoT)

4

Uji stabilitas ini di dapatkan bahwa hexacopter
dapat terbang dengan stabil

5

Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta
untuk plat lengan multirotor dengan sudut
hedral dengan status terdaftar

Dokumentasi

Desain hexacopter scanning

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
merancang dan membangun sistem
autonomous scanning drone sebagai bentuk
mitigasi dan penanggulangan persebaran virus
Covid-19. Menciptakan sistem scanning yang
didukung oleh Internet of Things maupun sistem
keputusan yang disajikan dalam sebuah sistem
informasi yang mudah untuk dioperasionalkan
Manufaktur karbon ﬁber
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Isu
Kendala yang muncul yaitu adanya pandemi
membuat kegiatan penelitian terhambat
khususnya akses menuju laboratorium yang
dibatasi karna adanya Covid-19 yang ﬂuktuatif dan
munculnya varian-varian Covid-19 baru yang
m e m b u a t ke b i j a ka n ka m p u s m e l a ku ka n
pengetatan akses ke laboratorium. Izin terbang di
area keramaian belum di dapatkan karna terkait
regulasi yang ada.

Pembuatan power distribution board
hexacopter

Kelanjutan
Kelanjutan dari penelitian ini berupa pengujian
wahana sampai handal untuk melakukan misim i s i s c a n n i n g s u h u t u b u h b e r b a s i s I oT.
Diharapkan apabila wahana sudah handal dalam
melakukan misi-misi yang diharapkan, wahana
dapat dikomersialkan. Adapun target dari
wahana ini adalah dilakukan promosi ke
pemerintah daerah dan dinas pariwisata terkait

Ground test

Deteksi obyek manusia

Halaman website list Riwayat untuk semua
ODP
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Aplikasi Telemedicine Berbasis Smartphone untuk Pelayanan
Kesehatan dan Penatalaksanaan Jarak Jauh Covid-19 di Indonesia
dr. Eric Daniel Tenda, DIC, Ph.D, Sp.PD, FINASIM
Universitas Indonesia | Rumah Sakit Universitas Indonesia

Latar Belakang

Pendanaan
Rp 150.000.000

Hasil Riset Saat Ini

M

embludaknya pasien Covid-19 di
Indonesia menimpakan beban yang
berat kepada rumah sakit dan tenaga
kesehatan. Untuk menurunkan beban tersebut,
perlu dilakukan pengurutan prioritas pelayanan
berdasarkan tingkat severitas dari gejala yang
dialami. Dengan begitu, pasien yang dirawat di
rumah sakit memang mereka yang betul-betul
membutuhkan perawatan intensif, sementara
pasien tanpa gejala atau bergejala ringan dapat
melakukan isolasi mandiri dan dirawat secara
jarak jauh dari rumah.
Selain pasien positif Covid-19, pasien dengan
p e nya k i t l a i n p u n k i n i h a r u s m e m b a t a s i
kunjungan mereka ke rumah sakit. Hal ini
dilakukan untuk melindungi mereka yang rentan
terhadap infeksi virus tersebut karena rumah sakit
adalah tempat yang sering terpapar Covid-19.
Mengingat berbagai problema di atas,
dibutuhkan solusi untuk merawat pasien positif
Covid-19 tanpa gejala maupun yang memiliki
gejala ringan serta pasien dengan penyakit lain
dari jarak jauh. Pendekatan telemedicine
(konsultasi daring) dapat membantu petugas
kesehatan untuk memberikan layanan kesehatan
bagi penderita Covid-19 maupun penyakit lainnya,
yang memang membutuhkan tatalaksana di
rumah sakit.

1

Mendapatkan ethical approval dari komite
Etik Penelitian Rumah Sakit Universitas
Indonesia
Prototipe Aplikasi pelayanan kesehatan dan

2 penatalaksanaan jarak jauh (telemedicine)
3

Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) terpenuhi
dengan skala 7

4

Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta
untuk aplikasi pelayanan kesehatan dan
penatalaksanaan jarak jauh (telemedicine)
dengan status draft

5

Uji Coba Aplikasi TelMed dengan Mitra Rumah
Sakit Universitas Indonesia

Dokumentasi

Menjawab tantangan tersebut, kami
menghadirkan solusi berupa aplikasi pelayanan
kesehatan dan penatalaksanaan jarak jauh
(telemedicine) berbasis aplikasi yang kami beri
n a m a Te l M e d . Te l M e d d i h a ra p k a n d a p a t
memenuhikebutuhan pela yanan kesehatan
masyarakat saat ini akan akses pelayanan
k e s e h a t a n y a n g e ﬁ s i e n , e f e k t i f , m e ra t a ,
terjangkau, real-time, dan dapat diandalkan.

Tampilan page untuk admin dan dokter
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Isu
Dikarenakan situasi pandemi yang memburuk
pada awal tahun 2021-Agustus 2021, ada
penurunan pada kinerja serta proses
pengembangan lanjutan aplikasi TelMed. PSBB
juga mengakibatkan pembatasan ruang kerja.
Selain itu, beberapa dari kami terdampak
langsung pandemi.

Kelanjutan

Proses riset dan sampling

Tampilan user interface TelMed

Saat ini, tim riset telah menyelesaikan pembuatan
purwarupa II. Proses produksi dan fasilitas
dikerjasamakan dengan tim engineer yang
disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit
mitra. RSUI sebagai RS Mitra telah secara resmi
bekerjasama dalam pengembangan purwarupa
II dan saat ini sedang menyelenggarakan
feasibility study untuk uji purwarupa. Untuk
rencana pemasaran, TelMed sedang dalam
penjajakan kerjasama dengan pihak ketiga
melalui UI Corpora untuk tahapan selanjutnya
dari pengembangan aplikasi TelMed. Kemudian,
ada pula potensi bekerja sama dengan badan
pemerintah seperti BPJS serta Kementerian
Kesehatan

Feasibility study bersama RS UI
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Universal Covid-19 Check Point System Berbasis Artiﬁcial
Intellegence and Internet of Things (AIOT) sebagai Penunjang
Aktivitas Publik pada Tatanan Normal Baru (New Normal)
Ir. Chico Hermanu Brillianto Apribowo, ST., M.Eng.
Universitas Sebelas Maret | PT. Global Media Inti Semesta

Latar Belakang

Pendanaan
Rp 100.000.000

Hasil Riset Saat Ini

F

enomena menyebarnya wabah virus
Covid-19 (Corona) yang semakin lama
semakin terdampak ke seluruh penjuru
dunia. Upaya pemerintah dengan menerapkan
PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa kota di
Indonesia mampu menekan laju pertumbuhan
kasus positif virus Covid-19. Pemerintah juga
menerbitkan SE MenPAN-RB Nomor 58 Tahun
2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil
Negara dalam Tatanan Normal Baru (new
normal).
Sejalan dengan kebijakan tersebut diperlukan
suatu tatanan normal baru (new normal) dalam
beraktivitas sehari-hari. Beberapa protokol yang
lazim dilakukan adalah pengecekan suhu badan,
deteksi penggunaan masker, dan sterilisasi. Hal ini
mendorong peneliti mengusulkan gagasan baru
bernama “Universal Covid-19 Check Point System
Berbasis Artiﬁcial Intellegence and Internet of
Things (AIoT) sebagai penunjang aktivitas publik
pada era New Normal”. Alat ini memiliki ﬁtur
sumber energy hybrid PLN dan panel surya, noncontactless themperatur measurement, deteksi
penggunaan masker dengan face recognition,
hand sanitizer contactless dan sterilisasi barang
bawaan dengan UVG yang terintegrasi menjadi
satu kesatuan. Sebagai novelty tambahan, alat ini
d a p a t m e n g e n a l i w a j a h s e s e o ra n g d a n
identitasnya sebagai user autentiﬁcation dan
sebagai database yang dapat membedakan
s e s o ra n g s u d a h a t a u b e l u m m e l a k u k a n
pengukuran di check point ini. Semua data hasil
pembacaan terhubung ke cloud melalui teknologi
internet of things (IoT). Tujuan penelitian ini adalah
untuk membangun dan mengembangkan
sistem Universal Covid-19 Check Point System
Berbasis AIoT sebagai penunjang aktivitas publik
pada era New Normal dan dapat memonitoring,
mengindetiﬁkasi dan mengendalikan
pensebaran virus Covid-19.

1

2 buah Prototipe produk Universal Covid-19
Check Point System dengan aplikasi sistem
terimplementasi dengan baik

2

Dokumen pengoperasian (User Manual
dalam Buku/Teks dan Video)
Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta

3 untuk web dashboard contactless
temperature IOT dengan status terdaftar
Hak Kekayaan Intelektual berupa Paten

4 Sederhana untuk metode skrining prokes
Covid-19 dengan status terdaftar

5

Publikasi ilmiah di Telecommunication,
Computing, Electronics and Control) Journal
dan IOP Conference Series: Materials Science
and Engineering.

Dokumentasi

Alat Universal Checkpoint
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Dokumentasi

Isu
Kendala fabrikasi alat di bengkel dan
pengembangan software yang cukup lama. Hal
tersebut sudah diatasi dengan koordinasi dengan
tim hardware dan Tim IT.

Kelanjutan

Penggunaan alat oleh Rektor UNS

Untuk kelanjutan hilirisasi riset ini, tim peniliti
akan menganlisis posisi produk kami di pasar dan
memperbaiki atau memperbarui produk baik
minor maupun major dalam bidang teknis, agar
produk dapat cukup kompetitif dipasaran.
S e te l a h h i l i r i s a s i i n i b e r h a s i l b a r u a k a n
diajukannya surat untuk ijin edar produk. Hasil
dari kerja sama dengan mitra akan dapat
digunakan untuk memproduksi produk. Produk
yang dapat dijual setidaknya ada 2 jenis yaitu
dalam hal produk jadi dan layanan untuk
langganan terhadap server yang digunakan.

Penggunaan alat di Rumah Sakit Covid-19

Flyer alat Universal Checkpoint
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Pengembangan “Detect Me” Perangkat Portable Pemantau
Kesehatan Janin Mandiri Berbasis IoT: Upaya Pencegahan Penularan
Covid-19 dan Kesiapan New Normal pada Ibu Hamil & Janin
Restuning Widiasih, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat., Ph.D.
Universitas Padjadjaran | PT. Tesena Indovindo

Latar Belakang

Pendanaan
Rp 253.575.000

Hasil Riset Saat Ini

P

andemi Covid-19 mengancam semua
kelompok manusia termasuk ibu hamil
dan janin dalam kandungan. Pedoman
internasional menyebutkan bahwa Ibu hamil dan
janinnya adalah salah satu kelompok populasi
rentan yang harus dimasukan pada kategori
ke l o m p o k ku n c i d a l a m p e n ce g a h a n d a n
managemen Covid-19.
Kondisi kehamilan membuat perempuan
mengalami adaptasi pada sistem tubuh termasuk
sistem imunitas. Menjaga kesehatan ibu,
memodiﬁkasi pelayanan kontrol kehamilan,
pengembangan teknologi pemeriksaan
kesehatan mandiri adalah upaya-upaya untuk
menurunkan risiko penularan Covid-19 pada
kehamilan dan janin. Ibu hamil memeriksakan
ke h a m i l a n d a n j a n i n nya s e t i a p b u l a n ke
pelayanan kesehatan, karena tingginya risiko
penularan Covid-19, ibu dituntut untuk dapat
memantau kesehatan janin mandiri, selain
merupakan bagian dari kesiapan tatanan
kehidupan baru (New Normal). Namun, terbatas
alat kesehatan yang dapat digunakan oleh ibu
secara mandiri untuk memantau kesehatan janin
nya dalam waktu yang lama, akurat, dan teknologi
yang mudah tanpa harus mendatangi pelayanan
atau petugas kesehatan. Alat pemantauan janin
yang ada dipasaran adalah untuk pengguna
petugas kesehatan yang memerlukan keahlian
khusus dalam menggunakannya.

1

Prototipe aplikasi pemantau kesehatan janin
portable Berbasis IoT bernama “Detect Me”

2

Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta
untuk protokol pengukuran dan analisis
k e s e j a h t e ra a n j a n i n d e n g a n m e t o d e
pengamatan dan perubahan bentuk
amplitufo EKG dan CTG (status terdaftar)
Hak Kekayaan Intelektual berupa Paten

3 Merek untuk aplikasi Detect Me (status
terdaftar)

4

Publikasi ilmiah di Journal of Environmental
Research and Public Health dan International
Biomedical Instrumentation and Technology
Conference (IBITeC)
Publikasi buku panduan Pengkajian

5 Kesejahteraan Janin: Metode, Evidence Based
dan Teknologi Terkini sudah ber-ISBN

Dokumentasi

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan
perangkat pemantau kesehatan janin portable
Berbasis IoT yang dapat dioperasikan secara
mandiri oleh ibu hamil dan keluarga dirumah,
dengan nama “Detect Me”.

Prototipe Detect Me
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Kelanjutan
Penelitian tahun kedua berfokus pada kegiatan
validasi alat dan analisis output. Kegiatan tersebut
meliputi:
a. Evaluasi HMD, berdasarkan hasil study
laboratorium dilakukan analisis terhadap
HMD tahap 1, evaluasi meliputi bentuk,
sensitiﬁtas, dan akurasi
b. Memperbaharui ijin etik, karena pada tahun
kedua ini akan dilakukan uji terbatas
perangkat dilaboratorium pada ibu hamil
c. Mengkoneksikan antara HMD dan aplikasi
mobile via wireless
d. Uji coba terbatas di laboratorium pada 100 ibu
hamil dengan variasi usia kehamilan, resiko
tinggi. dan index masa tubuh.
e. Mengevaluasi dan Revisi perangkat, dan di
hasilkan Prototipe “Detect Me” Tahap 2
f . Pre s e n t a s i p e ra n g k a t “ D e te c t M e ”
stakeholders (dinas kesehatan, universitas,
dan Lembaga Swadaya Masyarakat)
g. Revisi alat di laboratorium berdasarkan
feedback para ahli jika diperlukan
h. Final perangkat “Detect Me”
i. Pengajuan Paten dan HKI untuk metode dan
cara kerja perangkat
j. Publikasi dan Pameran Produk inovasi
kesehatan elektro
k. Persiapan hilirisasi produk dengan Mitra
Industri

Foto Kegiatan Riset

Buku pedoman ber-ISBN

Isu
Isu terkait dengan capaian target tidak ada yang
signiﬁkan dan semua luaran riset dapat tercapai.
Namun dengan adanya Pandemi Covid-19 yang
sedang meningkat dan puncaknya pada bulan
Juni-Agustus membuat kami harus berdaptasi
extra terkait dengan protokol kesehatan,
keamaan peneliti, keamanan pasien, dan protokol
di kampus yang sangat ketat, bahkan ada saat
nya kampus harus ditutup total. Sehingga kami
harus memodiﬁkasi metode koordinasi untuk
proses penelitian ini.

www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Pengembangan Stair lifts Berbasis IoT Sebagai Sarana
Mobilitas Pasien Lansia Terdampak Covid-19
Prof. Dr. Ir. R. Danardono A Sumarsono, DEA
Universitas Indonesia | CV. Cipta Gelar Pratama

Latar Belakang

Pendanaan
Rp 50.000.000

Hasil Riset Saat Ini

R

isiko kematian pada pasien Covid-19 yang
berusia di bawah 50 tahun lebih rendah
jika dibandingkan pasien yang sudah
lanjut usia, maka perlu diperhatikan dan
dilindungi orang-orang yang berusia lanjut
dengan memberikan fasilitas pendukung untuk
menghindari kerumunan di fasilitas umum.
Diantaranya yang banyak terjadi kerumunan dan
sulit dihindari di fasilitas umum tersebut adalah
pada akses tangga bertingkat. Hal ini perlu adanya
fasilitas penunjang untuk memudahkan para
orang lanjut usia dalam naik – turun tangga di
fasilitas – fasilitas umum. Aksesibilitas pada
penelitian ini diimplementasikan pada bangunan
gedung bertingkat, dan fasilitas umum sebagai
prasarana transportasi lanjut usia (lansia) dalam
melewati tangga untuk mencapai lokasi tertentu
atau menuju ke area transportasi umum.
Sampai saat ini belum ada produk stairlifts hasil
p e n g e m b a n g a n d a l a m n e g e ri i n d o n e s i a ,
semuanya masih impor terutama dari amerika.
Data Badan Pusat Statiktik (BPS) mencatat nilai
impor non migas indonesia terutama untuk
produk mesin dan perlengkapan elektronik
termasuk didalamnya produk stairlifts per bulan
desember 2019 berada pada level tertinggi dari
pada produk non migas lainnya yaitu sebesar
1722,8 juta US$. Jadi sudah saatnya universitas
sebagai lembaga akademik yang berbasis
penelitian untuk memulai mengembangkan
produk-produk teknologi yang berguna untuk
masyarakat luas seperti stairlifts terutama pada
masa pandemivirus Covid-19 ini.

1

Prototipe 2 buah Stairlift berbasis Internet of
Things (IoT)
Uji fungsi pada prototipe 1 dan 2 sudah

2 dilakukan menggunakan motor DC dan AC
semua berfungsi optimal

3

Hak Kekayaan Intelektual berupa Paten
Sederhana untuk peralatan pengereman
mekanis otomatis stairlift dengan status
terdaftar,

4

Publikasi ilmiah di Recent Trends in
Manufacturing and Materials Towards
Industry 4.0; Recent Trends in Mechatronics
Towards Industry 4.0; dan AIP Conference
Proceedings.

Dokumentasi

Pengujian pembebanan

Tujuan dari penelitian ini adalah
Mengembangkan stairlifts; Membuat prototipe
stair lifts yang dapat dimanfaatkan oleh lansia
terdampak maupun tidak terdampak Covid-19
d a l a m ra n g ka m e n g h a d a p i n ew n o rm a l ;
Melakukan lokalisasi dan hilirisasi produksi massal
stair lifts.
Sistem IoT stairlift
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Uji coba sistem dan aplikasi aktual

Detail part stairlift

Isu
Penggunaan suatu alat yang diperuntukkan
untuk manusia memerlukan pengujian dan
sertiﬁkasi layak pakai, untuk saat ini peneliti
belum menemukan standar SNI dan instansi
yang bisa melakukan sertiﬁkasi stairlift.

Kelanjutan
P e r m i n t a a n p a s a r s u d a h a d a b e b e ra p a ,
kedepannya harus melakukan sertiﬁkasi layak
pakai bagi manusia terutama dari sistem
kea m a n a n d a n ka nya m a n a n nya . S e te l a h
sertiﬁkasi didapat maka dilakukan implementasi
ke beberapa mitra dan komersialisasi

www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Development of a Low-Cost 3D-Printed Stetho-Phone
in Telehealth for Limiting Covid-19 Transmission
Dr. Bambang Lelono Widjiantoro, S.T., M.T.
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Latar Belakang

Pendanaan
Rp 50.000.000

Hasil Riset Saat Ini

U

ntuk melindungi masyarakat dari potensi
tertular Covid-19 saat berada di rumah
sakit, Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia bekerja sama dengan Alodokter
menyediakan layanan konsultasi online. Aplikasi
Alodokter dapat membantu pasien memutuskan
kapan harus mengunjungi dokter; sesuai dengan
anjuran pemerintah bahwa hanya pasien prioritas
saja yang diperbolehkan datang ke rumah sakit.
Aplikasi ini tercatat diunduh lebih dari 5 juta kali di
Google Play Store dan telah melakukan lebih dari
500.000 konsultasi gratis untuk pasien yang
khawatir terjangkit virus dan memiliki gejala
ringan. Namun, “konsultasi online belum bisa
menggantikan pemeriksaan langsung,”. Seorang
pasien tetap perlu melakukan medical check-up
guna memastikan diagnosis suatu penyakit,
khususnya bagi mereka yang memiliki tanda/
gejala gangguan pernapasan. Penggunaan
stetoskop digital yang mampu merekam suara
paru dan detak jantung akan sangat bermanfaat
untuk layanan konsultasi kesehatan secara online
pada masa pandemi. Namun, harga stetoskop
digital terbilang cukup mahal bagi penduduk
Indonesia yang berada di rural area. Oleh karena
itu, kebutuhan stetoskop digital berkualitas
namun harga terjangkau akan sangat membantu
para dokter untuk memeriksa pasien mereka dari
jarak jauh guna membatasi penyebaran Covid-19.
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan
StethoPhone; stetoskop yang dibuat
menggunakan teknologi 3D printing dan dapat
digunakan untuk merekam suara jantung/paru
menggunakan aplikasi Android. Sehingga,
pengguna dapat mengirimkan rekaman
jantung/paru tersebut ke tenaga kesehatan
melalui aplikasi seperti WhatsApp. Aplikasi ini
juga memungkinkan pengguna untuk
mendengarkan suara detak jantung secara realtime menggunakan bluetooth earphones atau
headphones.

1

Prototipe stetophone dari hasil 3D printing
sebanyak 3 unit,

2

Aplikasi stetophone yang memungkinkan
pengguna untuk mendengarkan suara detak
jantung/paru secara real-time menggunakan
bluetooth headphones.

3

Promotional Website yang dapat diakses oleh
publik,
Hak Kekayaan Intelektual berupa Paten

4 Sederhana untuk Aplikasi stetophone dengan
status terdaftar,

5

Publikasi ilmiah di International Symposium
on Physics and Applications.

Dokumentasi

Uji Stethophone (dan Android) untuk
mendeteksi detak jantung bayi

www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

3D Printer untuk cetak Stethoscope

Prototipe 3D Stethoscope difabrikasi dari
beberapa jenis ﬁlamen

Isu
Secara umum, kegiatan berjalan sesuai dengan
jadwal yang telah dibuat, meskipun dengan
beberapa kendala terutama dengan kebijakan
WFH-WFO.

Kelanjutan
a. Penyempurnaan desain Stethophone agar
mendapatkan respon frekuensi yang sesuai
dengan frekuensi detak jantung,
b. Evaluasi serta pengujian StethoPhone bersama
para dokter,
c. Publikasi ilmiah,
d. Perancangan fabrikasi skala besar.
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Model Ketahanan dan Keberlanjutan Usaha Pesantren pada
Masa dan Pasca Covid-19 di Jawa Barat
Dr. Umi Kaltum, S.E., M.Si.
Universitas Padjadjaran

Pendanaan
Rp 150.000.000

Latar Belakang

Hasil Riset Saat Ini

B

isnis pesantren yang berjalan dengan
baik mampu mendukung keberlanjutan
fungsi utama pesantren (pendidikan dan
p e n g a b d i a n ke p a d a m a s y a ra k a t ) s e r t a
mendorong perekonomian lokal. Bisnis yang
dikelola oleh pesantren terus berkembang
termasuk di Jawa Barat yang memiliki 9167
pesantren atau 31.8% dari total 28.961 pesantren di
Indonesia.
Pa n d e m i Cov i d -1 9 te l a h m e n g h a n c u rka n
ekonomi dan bisnis pesantren dalam 1 tahun
terakhir. Oleh karena itu dibutuhkan analisis
terkait dengan model ketahanan dan
keberlanjutan usaha pesantren pada masa dan
pasca Covid-19. Model yang dikembangkan
m e r u p a k a n ko m b i n a s i p e n g o l a h a n d a t a
sekunder (kajian literatur mengenai adaptasi dan
permodelan pengembangan usaha mikro dan
kecil selama masa pandemi dan pasca Covid-19)
dan data primer (pengamatan empiris di
beberapa usaha pesantren yang bertahan dan
berkembang di masa Pandemi Covid-19).

1

Ka j i a n P u s t a ka B e n c h m a r k i n g M o d e l
Ketahanan SMEs selama Pandemi Covid-19

2

Prototipe model ketahanan dan keberlajutan
usaha pesantren pada masa dan pasca
pandemi Covid-19

3

Mengimplementasikan formulasi model di
pesantren yang dijadikan tempat case study
bekerjasama dengan Serikat Ekonomi
Pesantren di wilayah Priangan Timur

Dokumentasi

Hasil dari kajian Pustaka, Focus Group Discussion,
dan Teknik Delphi menghasilkan variabel model
ketahanan dan keberlangsungan usaha
pesantren pada masa dan pasca Covid-19 sebagai
berikut: Pemasaran dan akses pasar; Sumber Daya
Insani dan Human Capital; Kolaborasi Bisnis;
Vaksinasi dan Prosedur Kesehatan; Literasi
Teknologi dan Pemasaran Digital; Produksi dan
O p e ra s i o n a l ; Ke u a n g a n & A ks e s S u m b e r
Pendanaan Unit Usaha; Perencanaan dan Model
Bisnis (Business Model and Planning); Modal
social (social capital); dan Tata Kelola
(governance). Variabel-variabel tersebut sebagian
telah diintegrasikan dalam proses bisnis di
pesantren percontohan yaitu Pondok Pesantren
Darul Arqam Muhammadiyah Daerah Garut.
Wawancara dan Kunjungan ke Unit Usaha
Pesantren
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Isu
a. Observasi dan wawancara dilakukan secara
terbatas kepada beberapa pengurus unit
usaha pesantren;
b. Copyright data yang dibagikan kepada tim
peneliti meminta kompensasi narasumber
menjadi bagian dari sebuah penulisan ilmiah;
c . Anggota Serikat Ekonomi Pesantren
didominasi anggota pesantren di wilayah
Priangan Timur;
d. Implementasi terhambat WFH.

Kelanjutan
Riset ini dapat diimplementasikan lebih di tahun
berikutnya dalam bentuk capacity building dari
faktor-faktor ketahanan usaha berbasis sosial di
Indonesia.

www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Model Keberlanjutan Usaha pada Era New Normal Melalui
Digitalisasi Usaha Mikro dan Kecil Berbasis di Pedesaan
Dr. Ir. Kartib Bayu, M.Si.
Institut Teknologi Bandung | CDC PT Telkom Indonesia

Latar Belakang

Pendanaan
Rp 150.000.000

Hasil Riset Saat Ini

P

emerintah Indonesia bahkan dunia,
hingga saat ini belum dapat menjawab
mengenai pertanyaan kapan pandemi
Covid-19 akan berakhir. Untuk meminimalisir
p e n ye b a ra n wa b a h Cov i d -1 9 p e m e r i n t a h
menerapkan beberapa kebijakan yaitu Social
Distancing, physical distancing dan penerapan
Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) dan juga penerapan Program Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun semua
kebijakan tersebut belum bisa menyelesaikan
permasalahan pandemi Covid-19 secara tuntas.
Malah memunculkan masalah baru yaitu
terpuruknya ekonomi terutama usaha mikro dan
kecil.
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka
alternatif model keberlanjutan usaha mikro dan
kecil pada era new normal perlu dirumuskan
bersamaan dengan dilakukannya digitalisasi
UMK. Jika model tersebut dijalankan maka upaya
pencegahan dan penyebaran Covid-19 akan
mudah di lakukan, dimana masyarakat bisa
melakukan usaha dan memiliki pendapatan,
dengan mengikuti protocol kesehatan.
Tujuan penelitian untuk memperoleh model
pencegahan dan penyebaran Covid-19, dengan
pendekatan model keberlanjutan usaha dengan
beradaptasi pada pola dan perilaku konsumen di
era new normal; Membuat alternatif model
keberlanjutan usaha Mikro dan kecil pada era new
normal pasca pandemi Covid-19; Membuat model
digitalisasi usaha sebagai sarana dan pendukung
keberlanjutan usaha; Membangun dan
menerapkan aplikasi digitalisasi (market place)
usaha mikro kecil yang berbasis di pedesaan, dan
Melakukan literasi dan desiminasi hasil terapan
inovasi model keberlanjutan usaha dan model
Aplikasi market place denga App Store Android
kepada UMK yang beradaptasi dengan kondisi
new normal pasca Covid-19.

1

Tersusunnya hasil pemetaan UMK meliputi,
karakteristik dan potensi UMK, bidang usaha,
Kepemilikan sapras elektronik, akses internet,
pemahaman dan pemanfaatan Internet, dan
dampak Covid-19 terhadap kondisi UMK

2

Tersusunnaya skenario model keberlanjutan
usaha berdasarkan kondisi UMK dan model
penanganan penularan Covid 19

3

Terbangunnya aplikasi digitalisasi usaha
Mikro dan kecil di 3 desa percontohan
“Juragan BUMDES UMKM”
Hak Kekayan Intelektual berupa Hak Cipta

4 untuk Aplikasi Juragan BUMDES UMKM
dengan status terdaftar

5

Publikasi ilmiah di Archives of Business
Research

Dokumentasi

Koordinasi dengan pihak terkait

Workshop aplikasi
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Isu
a. Penerapan kebijakan protokol kesehatan
dengan adanya pembatasan pergerakan
masyarakat dalam melakukan aktivitas
termasuk aktivitas usaha bagi masyarakat. Di
lain pihak bahwa kegiatan usaha harus tetap
b e r j a l a n k a r e n a m e n ya n g k u t m a s a l a h
pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat
sehari-hari.
b. Untuk mengimplementasikan digitalisasi
usaha pada usaha mikro di wilayah pedesaan
terkait dengan isu pemahaman dan
pengetahuan masyarakat termasuk para
pelaku usaha mikro dan kecil di pedesaan
m a s i h r e l a t i f k u ra n g , d i s a m p i n g i t u
infrastruktur pendukung telekomunikasi (IT) di
daerah pedesaan masih kurang memadai.

Tutorial aplikasi

Kelanjutan
a. Perlu dilakukan penelitian lanjutan, terutama
mengenai system delivery dan transpotrasi
produk yang low touch economy, Inovasi
perbaikan produk, pengembangan produk
lokal untuk konsumen lokal, dan ketersediaan
infrastruktur teknologi informasi di wilayah
pedesaan.
b. Perlu ditindaklanjuti dengan melakukan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat
untuk sosialisasi yang lebih intensif dan
melakukan pendampingan
c. Bagi pemerintah, diharapkan platform digital
usaha mikro dan kecil dapat digunakan
sebagai bahan alternatif kebijakan dalam
upaya pencegahan penularan dan pemulihan
ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Survei lapangan

Serah terima bantuan perangkat komputer

Audiensi dan Sosialisasi dengan Bupati
Sumedang
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Model Sinergitas dalam Pelayanan Lansia di Era New
Normal dalam Rangka Menuju Lansia Tangguh
Dr.Ir.Retno Setyowati MS
Universitas Sebelas Maret

Pendanaan
Rp 69.940.106

Latar Belakang

Hasil Riset Saat Ini

K

esehatan warga lanjut usia (Lansia)
merupakan satu kebutuhan negara dan
bangsa . Pembangunan kesehatan lansia
merupakan satu diantara berbagai upaya
pemerintah ditujukan untuk meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat. Angka kematian
penduduk akibat Covid-19, didiskripsikan dengan
kematian penduduk pada kelompok umur
tua/lansia yang mencapai lebih dari 90 %. Fakta
atas tingginya kematian lansia disebabkan Covid19 menarik perhatian untuk ditelusuri dan diteliti
lebih mendalam.
Penelitian diajukan ini menggunakan metode
penelitian diskripstif kualitatif. Terdapat dua pihak
yang diteliti yakni: kelompok subyek penelitian
( l a n s i a ) d a n ke l o m p o k p e m b e ri l aya n a n /
pendamping lansia . Instrumen penelitian berupa
Indepth Interview, Wawancara Semi Terstruktur,
Observasi dan Focus Group Discution (FGD).
Teknik analisis interaktif model analysis dari miles
and hubberman digunakan untuk mendapatkan
jawaban pertanyaan penelitian.
Hasil Penelitian berupa model rekayasa sosial dan
ke b i j a k a n ( ke s e ra s i a n ke b i j a k a n ) b i d a n g
kesehatan, bidang sosial, bidang ekonomi dan
pelayanan psikologis lansia dalam situasi new era
pandemi Covid-19 sesuai kebutuhan lansia.
Penelitian ini memfokuskan kebutuhan esensiil
lansia, mengingat empirik lapang kebijakan dan
pelaksanaan kebijakan terkait lansia saat ini dirasa
masih kurang optimal, sehingga penelitian akan
dilakukan untuk merumuskan langkah strategis
dalam bentuk kebijakan dan pelaksanaan
kebijakan sebagai perbaikan pelaksanaan
kebijakan yang selama ini ada dan tersebar pada
masing masing OPD (Organisasi Perangkat
Daerah) pelayanan bidang Kesehatan, Sosial,
ekonomi dan advokasi Psikologis yang sesuai
dengan kebutuhan new era pandemi Covid-19

1

Model sinergitas pelayanan lansia di era new
normal dalam rangka menuju lansia tangguh

2

Sosialisasi temuan penelitian pada webinar
nasional yang dilaksanakan pada peringatan
Hari Lansia Nasional

3

Panduan layanan sosial, penguatan keluarga
lansia dan kesehatan lansia melaui video

4

Publikasi Buku “Bunga Rampai Lansia” yang
diterbitkan UNS Press

5 Publikasi ilmiah di Jurnal Ilmu Sosial (Sinta 2)
Dokumentasi

Wawancara dengan narasumber

Observasi pada kegiatan senam lansia
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Isu
Kolaborasi dan sinergitas pelayanan Lansia belum
terwujud, saat penelitian masing masing Dinas
dan lembaga menjalankan program pelayanan
lansia berjalan mengikuti program masing
masing dinas dan Lembaga. Pelayanan berjalan
terpisah sesuai program masing masing dinas
dan lembaga pelayanan lansia.

Kelanjutan
FGD kelompok lansia di kecamatan Jebres

Implementasi model sinergitas pelayanan lansia
diharapkan dapat di uji cobakan sebagai pilot
model pada satu Kelurahan di Kota Surakarta.
Kelurahan Jebres kondusif dipilih sebagai
Kelurahan uji coba model sinergitas pelayanan
lansia.

Buku hasil penelitian

Kegiatan pemeriksaan kesehatan lansia

Shooting pembuatan video
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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#BuyLocals (Model Penguatan Usaha Mikro Kecil Terdampak Covid-19
Berbasis Sinergi Pentahelix dan Pemberdayaan Kewilayahan)
Diana Sari, S.E., M.Mgt., Ph.D
Universitas Padjadjaran

Pendanaan
Rp 100.000.000

Latar Belakang

Hasil Riset Saat Ini

V

irus Covid-19 yang terjadi saat ini di
Indonesia, tidak dapat dihindari telah
memberi dampak yang cukup buruk
kepada hampir seluruh aspek kehidupan
masyarakat Indonesia, baik itu aspek kesehatan,
sosial, mupun aspek ekonomi. Pada aspek
keselamatan dan kesehatan. Kondisi pandemi
virus Covid-19 di Indonesia ini belum
menunjukkan tren penurunan sehingga
diprediksi Covid-19 ini masih belum akan berakhir
dalam waktu yang masih panjang.
Dimasa Pandemi Virus Covid-19 ini, seluruh aspek
kehidupan masyarakat Indonesia terkena
d a m p a k n e g a t i f n y a , b a i k i t u ke s e h a t a n ,
pendidikan, sosial maupun ekonomi. Salah satu
sektor penting yang terdampak ini adalah
kelompok Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Berbeda
dengan krisis ekonomi ditahun 1998, ketika itu
UMK masih dapat beradaptasi dan menjadi
tulang punggung ekonomi mayoritas masyarakat
Indonesia. Tapi krisis yang dialami saat ini
berbeda, dimana pandemi Covid-19 benar-benar
merubah tatanan lingkungan bisnis dari mulai
bahan baku, operasional, keuangan, sampai
perilaku pasar/konsumen yang mayoritas UMK
tidak siap dan bingung akan perubahan tersebut.
Gelombang karyawan yang di PHK dari
perusahaan besar juga menambah penting dan
mendesaknya kelompok UMK ini untuk
diantisipasi.
Berdasarkan fenomena tersebut, Tim Universitas
Padjadjaran Bandung mengajukan Program Buy
Local’s atau secara logo #buylocals, adalah
program platform penguatan UMK berbasis
sinergi pentahelix dan pemberdayaan
kewilayahan. Pada kemajuan proses ini, program
ini sudah melaksanaan kegiatan FGD, sosialisasi
dan rekrutmen, pembangunan website dan
media sosial, pelatihan online, serta riset dan draft
artikelnya.

1

Produk #BuyLocals memberikan platform
website sebagai media promosi online untuk
memperkenalkan, menjual, dan
mengiklankan produk atau jasa para pelaku
UKM

2

Kegiatan Bimbingan Teknis Online (Bimtek)
dengan 10 Topik yang berbeda

3

Telah melaksanakan kegiatan inkubasi bisnis
seperti melakukan kegiatan seminar
Menggelar Virtual Expo yang berjudul

4 “Pemberdayaan Usaha Mikro” bersama Pusat
Investasi Pemerintah (PIP)

Dokumentasi

Kegiatan inkubasi bisnis

Kegiatan virual expo bersama Pusat Investasi
Pemerintah (PIP)

www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Isu
Kendala implementasi relatif rendah dan masih
dapat diatasi, yakni hampir seluruh kegiatan
dalam bentuk online dengan minim interaksi
tatap muka. Namun sementara hal ini masih
dapat diatasi dengan tersedianya forum
komunikasi 24 jam dengan menggunakan
teknologi sederhana WhatsApp Group

Platform website BuyLocals

Kelanjutan
a. Penyempurnaan model penguatan dan
pengembangan bisnis UMK di masa darurat
dan era “New Normal”
b. Model dapat dijadikan dasar kebijakan
pemerintah pusat dan daerah untuk strategi
penguatan dan pengembangan bisnis UMK di
masa pandemi dan era “New Normal” yang
dapat diterapkan secara nasional

Kegiatan bimbingan teknis online

Salah satu produk unggulan di #BuyLocals

Kegiatan FGD bersama dengan stakeholder

www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Pengembangan Model Cyber-Counseling Art untuk Mengurangi
Trauma Tenaga Kesehatan Dampak Pandemi Covid-19
Karyanti, M.Pd
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Latar Belakang

Pendanaan
Rp 75.000.000

Hasil Riset Saat Ini

P

ada 27 Februari 2020, 852 publikasi
akademik tentang Covid-19 telah
diterbitkan secara global, tetapi hanya
sedikit yang berfokus pada pengaruh peristiwa
traumatis lainnya pada populasi. Dengan
demikian, penelitian harus mengeksplorasi
dampak dari peristiwa trauma yang terjadi selama
wabah. Survei epidemiologis pada gangguan
mental, perawatan trauma-informasi, pencarian
bantuan profesional, dan hambatan terkait harus
dilakukan di antara berbagai populasi yang
terkena dampak berbagai peristiwa trauma
selama pandemi Covid-19. Temuan ini dapat
berkontribusi untuk mengoordinasikan dan
menyelaraskan program respon dan model
perawatan di luar prioritas nasional. Untuk
meningkatkan respons terhadap tantangan
karena peristiwa trauma yang terjadi bersamaan
dengan kejadian tersebut. Sebagai dukungan
awal untuk perawatan psikologis yang berfokus
pada trauma melalui perawatan daring seperti
Cyber-counseling, mental hotline, dan perawatan
mental berbasis smartphone harus disediakan
untuk orang yang membutuhkan ditengah
pandemi Covid-19.

1

Penyusunan model hopotetik cyber
counseling art untuk mengurangi trauma
tenaga kesehatan dampak pandemi Covid-19

2

Model dan instrumen yang telah dirancang
selanjutnya divalidasi oleh ahli
Menyusun kisis-kisis instrumen untuk pretest

3 dan posttest, selanjutnya membuat item-item
instrumen
Buku panduan art counselling: seni sebagai

4 penawar dan sudah memiliki ISBN
5

Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta
untuk art counselling dengan status terdaftar

6 Publikasi ilmiah di Anterior Jurnal
Dokumentasi

Peneliti mengambangkan model perawatan
untuk menangani trauma petugas kesehatan
melalui “Pengembangan Model CyberCounseling Art Untuk Mengurangi Trauma
Tenaga kesehatan Dampak Pandemi Covid-19”.
Penelitian dilaksanakan berdasarakan model
desain penelitian dan pengembangan, yang
terdiri dari tiga tahap: tahap persiapan, tahap
persiapan produk dan fase uji atau validasi produk.
Hasil uji coba lapangan menggunakan repeated
measures design, analisis statistik wilcoxon sign
rank test. Rencana capaian awal penelitian
pengembangan ini adalah tersusunya Prototipe
m o d e l awa l C y b e r- Co u n s e l i n g A r t u n t u k
mengurangi trauma tenaga kesehatan dampak
pandemi Covid-19.
Uji model secara daring
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Buku panduan art counselling

Olah data dan FGD

Isu
a. Literatur cyber counseling art yang cukup sulit
ditemukan,
b. Dikarenakan masa pandemi perlu
perencanaan jadwal yang cukup matang,
c. Jadwal petugas kesehatan yang cukup padat
dikarenakan peningkatan pasien terpapar
Covid-19.

Kelanjutan
Kegiatan selanjutnya mengembangkan Indikator
keberhasilan model cyber counseling art dapat
digunakan untuk mengurangi gejala trauma dan
gangguan perilaku lain berbasis Web dan
disosialisasikan secara luas. Membuka praktik
konseling di klinik Aisiyah.

www.lpdp.kemenkeu.go.id

115

RISPRO Mandatori Konsorsium Riset Covid-19

Pemodelan Penanganan Covid-19 di Indonesia
Ir. Sri Handoyo Mukti, MT
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Latar Belakang

Pendanaan
Rp 300.000.000

Hasil Riset Saat Ini

U

paya yang dilakukan untuk
pengendalian peningkatan kasus harian
Covid-19 antara lain: 1). Pengendalian
pergerakan masyarakat seperti Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB) atau Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dapat
dilakukan dengan cepat dan dampak yang cukup
cepat untuk menurunkan kasus tetapi dilain
pihak menyebabkan aktivitas ekonomi
masyarakat terganggu. 2). Penerapan protokol
kesehatan (Prokes) seperti memakai masker,
menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun
(3M), memerlukan waktu untuk kesiapan,
sosialisasi dan pembelajaran masyarakat. 3).
Peningkatan testing, pelacakan dan tindakan
(isolasi) atau 3T ternyata juga membutuhkan
selain kesiapan fasilitas juga membutuhkan
jumlah SDM yang cukup, sosialisasi yang intens
serta pembelajaran masyarakat untuk dapat
diterapkan. Mahalnya biaya testing diawal-awal
pandemi menjadi kendala utama upaya ini. 4).
Va k s i n a s i d i l a k u k a n u n t u k m e n u r u n k a n
probabilitas penularan, sangat dipengaruhi oleh
kecepatan vaksinasi dan eﬁkasi dari vaksin itu
sendiri serta lama imunitas akibat vaksin dapat
bertahan.
Dari hasil simulasi, pengendalian mobilitas (PSBB,
PPKM) merupakan upaya yang dapat dilakukan
secara cepat untuk mengendalikan lonjakan
kasus (ﬂattening the curve) walaupun dampaknya
harus diatasi (penurunan aktivitas ekonomi,
pengangguran). Sedangkan upaya untuk
penerapan protokol kesehatan, dari data terlihat
tingkat kepatuhan memerlukan waktu sebagai
proses pembelajaran masyarakat dimana untuk
meningkatkan kepatuhan hingga 60%
membutuhkan waktu sekitar 6 – 7 bulan.
P e n e ra p a n p r o t o k o l k e s e h a t a n i n i a k a n
m e n u r u n k a n p r o b a b i l i t a s p e n u l a ra n d i
masyarakat.

1

Model simulasi dinamika perkembangan
Covid-19,

2

Dokumen Analisis model dasar dan skenario
serta analisisnya,
Dokumen rekomendasi kebijakan

3 berdasarkan hasil kajian,

4 Publikasi ilmiah di Jurnal Sistem Cerdas.
Dokumentasi

Buku Model Kebijakan Covid-19

Focus group discussion
www.lpdp.kemenkeu.go.id
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Dokumentasi

Kelanjutan
a. Penulisan Paper,
b. Penulisan Buku,
c. Perbaikan tampilan model,
d. Pengurusan Hak Kekayaan Intelektual.

Webinar hasil penelitian

Sosialisasi dan proses pembelajaran
melalui web

Isu
Upaya untuk pelacakan, testing dan karantina
diawal pandemi mengalami berbagai kendala
seperti keterbatasan tenaga tracer, mahalnya
biaya testing serta keterbatasan kapasitas isolasi,
sehingga belum bisa menekan laju penularan
yang terjadi.
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