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Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahNya, 

sehingga penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar Penelitian dan 

Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT) Tahun 

2020 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan sesuai Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah.  

Penyusunan laporan ini sebagai kewajiban memenuhi amanat Peraturan Presiden 

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahm, sebagai bentuk transparansi dalam tata 

pemerintahan yang baik (good governance) untuk menginformasikan pelaksanaan kegiatan 

tahun 2020. Laporan memuat perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan serta alokasi 

sumber daya.   

Pencapaian hasil kegiatan tidak terlepas dari peran serta semua pihak, baik aparatur 

sipil negara maupun tenaga kontrak, termasuk pengawasan yang dilakukan. Semoga 

laporan ini dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas 

amanah yang diberikan melalui Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pembentukan Balai 

Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisonal Tawangmangu. 

Akhir kata, terima kasih kami kepada semua pihak, yang telah ikut berperan dalam 

penyusunan Laporan Kinerja ini. 

 

Tawangmangu,      Januari  2021 

Kepala 

 

 

Akhmad Saikhu 

  

KATA PENGANTAR 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

 

Visi pemerintah dalam Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024 adalah “Terwujudnya 

Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. 

 

Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tata 

pemerintahan yang baik. Prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas menjadi dasar 

dalam pelaksanaan kegiatan.   

 

Untuk mewujudkan masyarakat sehat dengan jamu yang aman, berkhasiat dan 

bermutu, B2P2TOOT telah melaksanakan saintifikasi jamu, sebagaimana diamanatkan 

dalam Permenkes 003 Tahun 2010 tentang Saintifikasi Jamu  Dalam Penelitian Berbasis 

Pelayanan. Tiga pilar misi, berupa meningkatkan mutu litbang, mengembangkan hasil 

litbang, dan meningkatkan pemanfaatan litbang, dilakukan secara konsisten dari tahun ke 

tahun.  

 

Pada Tahun 2020 aspek managemen litbang tertuang dalam pemanduan, 

pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan manajemen sumber daya. Perjanjian Kinerja 

B2P2TOOT Tahun 2020 dengan indikator sebagai berikut:  
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1. Tersusunnya naskah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan 

pengembangan di bidang tanaman obat dan obat tradisional sebanyak 3 buah,  

2. Terlaksananya  publikasi karya tulis ilmiah di bidang tanaman obat dan  obat 

tradisional yang dimuat di media cetak dan atau elektronik nasional dan internasional 

sebanyak 16 (enam belas),  

3. Terlaksananya  hasil penelitian dan pengembangan di bidang tanaman obat dan  

obat tradisional sebanyak 5 (Lima), 

4. Tersusunnya laporan status kesehatan masyarakat Hasil Riset Kesehatan Nasional 

Wilayah IV sebanyak 1 (Satu). 

 

Berbagai kegiatan sudah dilakukan untuk pencapaian indikator kinerja. Kegiatan 

penyusunan rekomendasi kebijakan, dengan capaian sebanyak 3 rekomendasi kebijakan 

dari 2 yang ditargetkan. Capaian publikasi karya tulis ilmiah mencapai target, yaitu dari 

target 12 tercapai 16 publikasi, yakni 12 publikasi nasional dan 4 publikasi internasional. 

Berbagai kegiatan sudah dilakukan untuk meningkatkan capaian, meliputi; workshop 

penulisan ilmiah, wokshop penulisan jurnal online.  

 

Kegiatan utama berupa penelitian dari target 5 tercapai 5 yang terdiri dari penelitian 

untuk Pelaksanaan Riset Bahan Jamu, Pelaksanaan Community Empowerment, 

Pelaksanaan Pengembangan Kemandirian Bahan Baku, Pelaksanaan Uji Klinik Multisentra 

Dengan Kontrol, dan Pelaksanaan Uji Praklinik. Untuk jumlah laporan status kesehatan 

masyarakat target 1 tercapai 1 laporan Riset Fasilitas Kesehatan. 

 

Alokasi anggaran sebesar Rp. 56.508.811.000 (Lima Puluh Enam Milyar Lima Ratus 

Delapan Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Rupiah). 

terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp. 48.089.319.000 (Empat Puluh Delapan milyar 

Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) dan Penerimaan 

Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar Rupiah). Realisasi anggaran 

sebesar Rp. 32.151.084.854 atau sebesar 88,82%. 
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Seluruh output mencapai target 100%, dengan realisasi anggaran < 100%. Secara 

rata-rata, efisiensi sebesar 11,18%, dengan capaian realisasi target sebesar 110,71% dan 

realisasi anggaran 88,82%.  
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A. Latar Belakang  

 

1. Akuntabilitas  

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap satuan kerja harus 

membuat laporan kinerja. Laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap 

pelaksanaan kegiatan kepemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Hal 

senada juga disampaikan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah.  

Dalam melaksanakan tugas, azas-azas good governance dalam tata kelola 

kepemerintahan seperti azas transparan, akuntabel, efektif, efisien menjadi dasar 

dalam pelaksanaan program. Salah satu azas yang tertuang dalam undang-undang 

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme, adalah azas akuntabilitas, yang menentukan bahwa setiap kegiatan 

dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang 

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 47 menyebutkan 

bahwa upaya Kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan 

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, 

menyeluruh dan berkesinambungan dan pelayanan kesehatan tradisional merupakan 

bagian integral dari penyelenggaraan upaya kesehatan (Pasal 48). Obat Tradisional 

atau yang popular disebut jamu, merupakan salah satu modalitas dalam upaya 

kesehatan. Sumber obat tradisional yang sudah terbukti berkhasiat dan aman 

digunakan dalam pencegahan, pengobatan, perawatan, dan atau pemeliharaan 

kesehatan, tetap dijaga kelestariannya (Pasal 100).  

BAB I          PENDAHULUAN 
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Sebagai penjabaran dari Undang-undang Kesehatan terutama Pasal 53, yang 

menyebutkan ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  dan  jenis pelayanan  

kesehatan  tradisional sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 

Pemerintah, maka telah lahir Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Kesehatan 

Tradisional. Pada pasal 66 menyebutkan bahwa Litbang (Pelayanan Kesehatan 

Tradisional) dilakukan berbasis/tidak berbasis pelayanan, diarahkan untuk 

meningkatkan keamanan, manfaat dan kualitas pelayanan, serta dilaksanakan tenaga 

kesehatan, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, 

fasilitas pelayanan kesehatan tradisional 

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat 

Tradisional sebagai bagian instansi pemerintah juga telah menyusun Laporan Kinerja. 

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga 

merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri 

Kesehatan Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan. 

  

2. Sumber Daya Manusia 

Pegawai yang dimiliki B2P2TOOT terdiri dari pegawai tetap (PNS) dan pegawai 

tidak tetap.  Pada Desember 2019 gambaran kondisi pegawai B2P2TOOT adalah 

sebagai berikut:  

Tabel 1.1.  Komposisi Pegawai  
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Kepegawaian 

B2P2TOOT Tahun 2020 

Jenis Kelamin 
  Jenis ASN (orang) 

Sub Total PNS Pegawai  
Tidak Tetap 

Laki-laki 41 104 145 
Perempuan 43 44   87 

Total 84 148 232 
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Pegawai tetap sebanyak 

peneliti, dan Litkayasa. 

Gambar 

 

Pegawai tidak tetap

beban pekerjaan yang belum dapat ditangani oleh tenaga PNS. 

dipekerjakan untuk membantu pengelolaan tugas dan fungsi organisasi yang 

terdistribusi di kebun tanaman obat, laboratorium terpadu, laboratorium pasca panen, 

laboratorium farmakologi dan toksikologi, laboratorium sediaan Jamu, Rumah Riset 

Jamu (RRJ), dan bidang kesekretariatan (a

pengemudi).  

Berdasarkan pendidikan jumlah pegawai 

Tingkat Pendidikan 

 

SLTA 

D3 

S1 

S2 

S3 

 

 

Litkayasa ; 17

Jabatan 
fungsional 
umum ; 21

 

Pegawai tetap sebanyak 84 orang, yang terbagi menjadi tenaga manajemen, 

peneliti, dan Litkayasa.  

Gambar 1.1. Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan 
 B2P2TOOT, Tahun 2020 

tidak tetap sebanyak 148 orang, diadakan untuk mengakomodasi 

beban pekerjaan yang belum dapat ditangani oleh tenaga PNS. Pegawai tidak tetap

dipekerjakan untuk membantu pengelolaan tugas dan fungsi organisasi yang 

terdistribusi di kebun tanaman obat, laboratorium terpadu, laboratorium pasca panen, 

laboratorium farmakologi dan toksikologi, laboratorium sediaan Jamu, Rumah Riset 

bidang kesekretariatan (administrasi, sat

Berdasarkan pendidikan jumlah pegawai terlihat pada gambar berikut; 

 Jenis ASN (orang) Sub Total

PNS PTT 

9 115 

15 23 

32 10 

26 0 

2 0 

Struktural ; 10

Peneliti ; 23

Calon peneliti ; 
12

Jabatan 
fungsional 
umum ; 21

  

12 

orang, yang terbagi menjadi tenaga manajemen, 

 

 

diadakan untuk mengakomodasi 

Pegawai tidak tetap 

dipekerjakan untuk membantu pengelolaan tugas dan fungsi organisasi yang 

terdistribusi di kebun tanaman obat, laboratorium terpadu, laboratorium pasca panen, 

laboratorium farmakologi dan toksikologi, laboratorium sediaan Jamu, Rumah Riset 

dministrasi, satuan pengaman, 

terlihat pada gambar berikut;  

Sub Total 

 

124 

38 

42 

26 

2 

Peneliti ; 23
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Gambar 1.2. Jumlah 

 

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana diperlukan untuk pencapaikan kinerja yang baik sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan. Sarana prasarana yang dimiliki 

berupa: 

a) Instalasi Kebun Tanaman Obat

Kebun Tanaman Obat (KTO) dikelola untuk memfasilitasi akti

standarisasi TO, standarisasi bahan jamu, observasi klinik, uji acak terkendali

kemandirian bahan baku.

KTO dikelola untuk menyediaka

pengukuran, pemeriksaan, riset, pengembangan eksperimen, Iptek

pelayanan Iptek. KTO dikelola sebagai kebun, juga pusat pembelajaran Iptek untuk 

akademisi, pemerintah, dunia usaha, dan kelompok masyarakat. 

terdapat di beberapa tempat, yaitu:

1) Etalase Tanaman Obat

Terletak Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, dengan ketinggian 1.200 

mdpl dan luas 3.505 m

dari 600 jenis tanaman, 

wisata ilmiah. 

0
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115

 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 
B2P2TOOT, Tahun 2020 

Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana diperlukan untuk pencapaikan kinerja yang baik sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan. Sarana prasarana yang dimiliki 

Instalasi Kebun Tanaman Obat 

Kebun Tanaman Obat (KTO) dikelola untuk memfasilitasi akti

standarisasi TO, standarisasi bahan jamu, observasi klinik, uji acak terkendali

kemandirian bahan baku.  

KTO dikelola untuk menyediakan sarana, fasilitas, dan spesimen untuk 

pengukuran, pemeriksaan, riset, pengembangan eksperimen, Iptek

pelayanan Iptek. KTO dikelola sebagai kebun, juga pusat pembelajaran Iptek untuk 

akademisi, pemerintah, dunia usaha, dan kelompok masyarakat. 

terdapat di beberapa tempat, yaitu: 

Etalase Tanaman Obat 

Terletak Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, dengan ketinggian 1.200 

mdpl dan luas 3.505 m2. Merupakan kebun koleksi dan wisata ilmiah TO, terdiri 

dari 600 jenis tanaman, yang tertata dalam bentuk taman sebagai wahana 

D3 S1 S2 S3

15

32
26

2

23

10

0 0

ASN Tenaga Kontrak 
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Berdasarkan Tingkat Pendidikan,  

Sarana dan prasarana diperlukan untuk pencapaikan kinerja yang baik sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan. Sarana prasarana yang dimiliki B2P2TOOT 

Kebun Tanaman Obat (KTO) dikelola untuk memfasilitasi aktifitas Litbang 

standarisasi TO, standarisasi bahan jamu, observasi klinik, uji acak terkendali dan 

n sarana, fasilitas, dan spesimen untuk 

pengukuran, pemeriksaan, riset, pengembangan eksperimen, Iptek TO, dan 

pelayanan Iptek. KTO dikelola sebagai kebun, juga pusat pembelajaran Iptek untuk 

akademisi, pemerintah, dunia usaha, dan kelompok masyarakat. Instalasi KTO 

Terletak Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, dengan ketinggian 1.200 

. Merupakan kebun koleksi dan wisata ilmiah TO, terdiri 

dalam bentuk taman sebagai wahana 
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2) KTO Citeureup, 100-200 mdpl seluas 30.000 m2 Citeureup Bogor Jawa Barat, 

tanaman yang dapat tumbuh baik adalah rumput Mutiara, iler, kumis kucing, 

meniran, daun ungu, tempuyung, tapak liman dll. 

3) KTO Tegalgede, 185-200 mdpl seluas 3.300 m2 Karanganyar Karanganyar 

Jawa Tengah, tanaman yang dapat tumbuh baik adalah daun ungu, meniran, 

pegagan, tempuyung dll  

4) KTO Doplang, 400-600 mdpl seluas 350 m2 di Matesih Karanganyar Jawa 

Tengah, tanaman yang dapat tumbuh baik adalah tanaman yang berupa 

empon empon (kunyit, temulawak, temu manga, temu putih, temu ireng, kunyit 

putih), jati belanda, kumis kucing, sambiloto, daun ungu, rumput mutiara, keji 

beling, sambung nyawa, pegagan dll 

5) KTO Ngemplak, 400-600 mdpl seluas 3.127 m2 di Karangpandan Karanganyar 

Jawa Tengah, tanaman yang dapat tumbuh baik adalah tanaman yang berupa 

empon empon (kunyit, temulawak, temu manga, temu putih, temu ireng, kunyit 

putih), jati belanda, kumis kucing, sambiloto, daun ungu, rumput mutiara, keji 

beling, sambung nyawa, pegagan dll 

6) KTO Toh Kuning, 400-600 mdpl seluas 7.972 m2 di Karangpandan 

Karanganyar Jawa Tengah, tanaman yang dapat tumbuh baik adalah tanaman 

yang berupa empon empon (kunyit, temulawak, temu manga, temu putih, temu 

ireng, kunyit putih), jati belanda, kumis kucing, sambiloto, daun ungu, rumput 

mutiara, keji beling, sambung nyawa, pegagan dll 

7) KTO Kalisoro, 1.200 mdpl seluas 2.644 m2 (produksi) dan 3.505 m2 di 

Tawangmangu Karanganyar Jawa Tengah, tanaman yang dapat tumbuh baik 

adalah taraksakum, tempuyung, echinase, daun duduk, daun ungu dll 

8) KTO Tlogodlingo, 1.694 – 1.800 mdpl seluas 135.995 m2 di Tawangmangu 

Karanganyar Jawa Tengah, tanaman yang dapat tumbuh baik di KTO 

Tloglodlingo adalah timi, stevia, teh, menta, krangean, adas, purwoceng, 

sambang colok, kamilen dll 
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Gambar 1.3. Kebun Tanaman Obat 
B2P2TOOT, Tahun 2020 

 

b) Laboratorium Farmakologi dan Toksikologi 

Laboratorium Farmakologi dan Toksikologi dikelola sebagai pusat uji praklinik 

formula jamu yang menyediakan sarana dan fasilitas untuk pengukuran, 

pemeriksaan, riset, pengembangan eksperimen, iptek, pelayanan iptek dalam uji 

keamanan dan khasiat formula jamu yang digunakan dalam kerangka Saintifikasi 

Jamu. 

c) Instalasi Laboratorium Terpadu 

Laboratorium Terpadu (Labdu) dikelola untuk memfasilitasi aktifitas iptek dalam 

kerangka Saintifikasi Jamu. Labdu dikelola sebagai pusat laboratorium Saintifikasi 

Jamu, juga pusat pembelajaran iptek untuk pihak akademisi/ilmuwan, pemerintah, 

dunia usaha dan kelompok masyarakat dalam kerangka Saintifikasi Jamu. Labdu 

terdiri dari:  

1) Laboratorium Benih dan Pembibitan, digunakan untuk uji benih dan koleksi 

benih 

2) Laboratorium Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman (HPT), digunakan 

untuk uji biopstisida, identifikasi HPT, dan koleksi hama 
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3) Laboratorium Fitokimia, digunakan untuk skrining kandungan senyawa kimia, 

standar mutu, kromatograpi lapis tipis ekstrak, dan minyak atsiri. 

4) Laboratorium Instrumen, digunakan untuk uji kadar bahan aktif dan quality 

control bahan Jamu 

5) Laboratorium Formulasi, digunakan untuk formulasi bahan Jamu 

6) Laboratorium Produksi, digunakan untuk produksi bahan jamu 

7) Laboratorium Galenika, digunakan untuk uji kadar sari, koleksi minyak atsiri, 

koleksi ekstrak, Optimalisasi metode ekstraksi (Inisiasi Pusat Ekstrak Daerah) 

8) Laboratorium Sistematika, digunakan untuk determinasi TO dan koleksi 

spesimen. 

9) Laboratorium Mikrobiologi, digunakan untuk uji angka cemaran mikroba dan uji 

aktivitas antibakteri 

10) Laboratorium Biomelekuler, digunakan untuk uji khasiat dan uji keragaman 

genetik 

11) Laboratorium Kultur Jaringan, digunakan untuk perbanyakan TO dan produksi 

metabolit sekunder 

d) Laboratorium Pasca Panen 

Laboratorium Pasca Panen dikelola sebagai laboratorium dan divisi simplisia 

untuk memfasilitasi aktifitas iptek pasca panen TO dan simplisia bahan jamu. 

Terdiri dari empat lantai dengan peruntukan sebagai berikut: 

1) Lantai 1 digunakan untuk penerimaan hasil panen, pencucian, penirisan dan 

perajangan 

2) Lantai 2 digunakan untuk gudang siap edar, pembuatan kapsul serbuk, dan 

penimbangan 

3) Lantai 3 digunakan untuk pengeringan simplisia dengan oven dan gudang 

penyimpanan simplisia kering 

4) Lantai 4 digunakan untuk pengeringan simplisia melalui penjemuran dibawah 

sinar matahari langsung. 

e) Instalasi Produksi Jamu 

Instalasi Produksi Jamu dikelola sebagai pusat pengembangan formula Jamu 

Kemenkes untuk memfasilitasi aktivitas produksi. Instalasi menyediakan produk 

Jamu dan hasil olahannya. 

f) Instalasi Klinik Saintifikasi Rumah Riset Jamu (RRJ) Hortus Medicus 
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Saat ini RRJ mempunyai sarana dan prasarana fisik berupa 8 ruang   periksa, 

1 ruang laboratorium, 1 ruang ultrasonografi dan elektrokardiogram,   griya jamu, 

rekam medis.  Selain itu ditunjang dengan mushola, kebun koleksi tanaman obat, 

kantin, kebun sayuran organik, area foot stone therapy, taman dan gazebo. 

g) Instalasi Perpustakaan 

Perpustakaan dikelola untuk memfasilitasi dukungan referensi dan 

kepustakaan. Perpustakaan menyediakan sarana dan fasilitas terkait sumber data 

dan informasi iptek. 

h) Herbarium Tawangmanguensis 

Laboratorium Herbarium berisi koleksi spesimen TO yang diawetkan, 

merupakan satu-satunya laboratorium herbarium tanaman obat di Indonesia. 

Peresmian gedung dilakukan oleh Menteri Kesehatan pada tanggal 18 Desember 

2018.  

i) Museum Jamu 

Museum Jamu “Hortus Medicus” dibangun dengan tujuan untuk selalu 

mengingat asal usul jamu dari kearifan lokal kekayaan nenek moyang Indonesia. 

Museum jamu menyajikan koleksi alat-alat jamu kuno, peta persebaran jamu di 

nusantara, naskah kuno yang memuat ramuan jamu, koleksi jamu dari dalam 

maupun luar negeri, dokumentasi ramuan hingga perkembangan B2P2TOOT dari 

masa ke masa. Total koleksi yang dimiliki, meliputi: 

1) Ruang depan, berisi 44 koleksi terdapat peta jamu, alat untuk membuat 

jamu, dan alur saintifikasi jamu 

2) Ruang bahan jamu, berisi 34 koleksi yang berasal dari kayu pohon seperti 

kayu manis, kayu tabat barito, dll 

3) Ruang produk jamu, berisi 215 koleksi produk jamu seluruh Indonesia 

4) Ruang naskah kuno, berisi 40 koleksi berisi ramuan jamu dalam bentuk 

tulisan jawa seperti Serat Centini, Ramuan Jawa, naskah kuno 

5) Ruang prestasi, berisi 124 koleksi terdiri dari foto sejarah B2P2TOOT dari 

awal didirikan RM Santoso sampai sekarang.  

 

 

j) Sinema Fitomedika 
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Sinema Fitomedika merupakan prasarana edukasi dan penyebaran informasi 

mengenai profil B2P2TOOT dan materi Iptek Tanaman Obat dan Jamu dalam 

Wisata Kesehatan Jamu, pembinaan petani, pembekalan akademisi dalam Praktek 

Kerja Lapangan (PKL). 

k) Rumah Kaca 

Rumah Kaca difungsikan untuk pembibitan, adaptasi dan pelestarian 

tanaman. Terdapat dua tempat rumah kaca, yakni; 

1) Satu unit berlokasi di Stasiun Research Tlogodlingo (1.800 mdpl) 

2) Dua unit berlokasi di KTO Kalisoro (1.200 mdpl)  

l) Gedung Perkantoran 

  Beberapa gedung perkantoran difokuskan untuk kegiatan managemen. 

Rincian gedung kantor;  

1) Satu unit kantor sekretariat, terdiri dari 3 lantai untuk ruang Kepala, Bagian 

Tata Usaha, Bidang Program Kerjasama dan Jaringan Informasi, serta 

Bidang Pelayanan dan Sarana Penelitian  

2) Satu unit gedung serbaguna “R.M. Santoso Soerjokoesoemo”   

3) Satu unit rumah negara golongan I untuk Rumah Dinas Kepala  

4) Satu unit gedung Ilmu Pengetahuan Tanaman Obat dan Obat Tradisional 

berkapasitas 28 kamar, 3 ruang rapat   

m) Peralatan Laboratorium Utama 

Peralatan laboratorium digunakan untuk menegakan diagnose, mengukur 

sampel dll. Alat laboratorium utama meliputi: 

1) Data logged Comet D3120 USA 15910275 

2) Moisture Analyzer AND MF-50/PI038107 

3) Versatile Environment Test Chamber Sanyo MLR 350 serial No. 41217320 

4) Laminair Air Flow (LAF) Biosafe Heraeus 

5) Autoclave Hirayama HVE-50 

6) Hotplate Stirer Simple Corning PC-420 D 

7) Mikroskop Olympus CX22LED 

8) Rotavapor R-114 + Vacum Pump MZ-2C 

9) Hot plate single C-MAG-HS.7  IKA 

10) Automatic Pipette Thermo Scientific 60 ml K0232 
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11) Oven Memmert UF 55 Plus 

12) Thermo Fisher Scientific Introduces Pipet Filter / 144436 

13) Centrifuge Thermo Scientific –Heaeus 

14) Ultrasonikator Elma S 40 H 

15) HPLC Waters 2695 

16) Spectrofotometer UV Vis Optima 

17) Friabilator Charles Ischi AG Pharma 

18) Climate chambers Binder KMF series 115 

19) Mesin Tablet Delta S1 

20) Mikroskop Cahaya Nikon SMZ 645 

21) Incubator ESCO – Isocide 

22) Colony counter Funke Gerber- 8502.4915 

23) Automatic Colony Counter Interscience Scan®1200 

24) Blotting apparatus Biorad Trans Blot 49BR 35893 

25) ECG Contec / ECG 300 GT 

26) Tempat tidur pasien  

27) Stethoscope ERKA-Germany 

28) Hematologi Analyzer Nihon Kohden MEK-6410K 

29) High Shear Granulator 

30) Steam Boiler 

31) Tangki Pelarut 1000 L 

32) Mesin Pengisi Kapsul Semi Otomatis 

n) Kendaraan Operasional 

Kendaraan operasional yang dimiliki berupa kendaraan untuk pimpinan, 

operasional perkantoran, jemputan, operasional kebun. Berikut kendaraan 

dimaksud:   

1) Satu bus operasional antar jemput pegawai  

2) Dua unit mobil operasional bak terbuka Suzuki Carry untuk Kebun Tanaman 

Obat (KTO) dan pasca  panen   

3) Satu unit mobil box operasional Mitsubishi L-300 untuk pameran   

4) Satu unit mobil sedan operasional Honda City untuk dinas Kepala  

5) Satu unit mobil minibus operasional Toyota Inova untuk aktifitas perkantoran  
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6) Satu unit mobil minibus operasional Nissan Livina untuk aktifitas 

perkantoran  

7) Satu unit mobil minibus operasional Mitsubishi L-300 untuk aktifitas 

perkantoran  

8) Satu mobil minibus operasional Mitsubishi Expander dari sewa untuk 

aktifitas perkantoran 

9) Empat unit sepeda motor roda dua (2) operasional untuk perkantoran, KTO,  

dan pasca panen   

10) Dua unit sepeda motor roda tiga (3) operasional untuk KTO dan pasca 

panen 

   

B. Tujuan 

Penyusunan LKj B2P2TOOT Tahun 2020 mempunyai tujuan untuk: 

1. Memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,  

2. Memenuhi amanat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas 

Kinerja Kementerian Kesehatan. 

3. Memenuhi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,  

4. Memberikan pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi  

5. Akuntabilitas dan transparansi kinerja,  

6. Dasar perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja, 

7. Sarana untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan. 

C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi 

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, struktur organisasi B2P2TOOT sebagai 

berikut :  
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Gambar. 1.4 Struktur Organisasi B2P2TOOT Tahun 2020 

B2P2TOOT mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang 

tanaman obat dan obat tradisional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, B2P2TOOT 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana, program, dan angaran kegiatan B2P2TOOT; 

b. pelaksanaan penelitian dan kajian di bidang tanaman obat dan obat tradisional; 

c. pelaksanaan pengembangan metoda, model, dan teknologi di bidang tanaman obat 

dan obat tradisional; 

d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan berbasis pelayanan di bidang tanaman 

obat dan obat tradisional;  

e. pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang tanaman obat dan obat 

tradisional;  

f. pelaksanaan diseminasi, publikasi, dan advokasi hasil-hasil penelitian dan 

pengembangan di bidang tanaman obat dan obat tradisional; 

g. pelaksanaan kerja sama dan jaringan informasi penelitian dan pengembangan di 

bidang tanaman obat dan obat tradisional; 

h. pelaksanaan bimbingan teknis penelitian dan pengembangan di bidang tanaman 

obat dan obat tradisional; 

i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan 
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j. pelaksanaan ketatausahaan Balai Besar. 

 

D. Mandat dan Peran Strategis  

Mandat dan peran strategis yang diampu B2P2TOOT meliputi kemandirian bahan 

baku obat, riset tumbuhan obat dan jamu, saintifikasi jamu, percepatan perolehan 

fitofarmaka dan pengembangan hasil penelitian ke arah produk yang bisa diproduksi 

massal dan digunakan oleh masyarakat.  

Kemandirian bahan baku obat, selama ini alokasi biaya Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) sebagian besar dibelanjakan untuk pembelian obat, dimana 90% bahan 

baku obat diperoleh dari import, sehingga biaya untuk JKN lebih banyak untuk 

dibelanjakan ke luar negeri. Di sisi lain, Indonesia mempunyai kekayaan hayati 

(biodiversitas) terbesar nomor 2 didunia. Potensi ini belum termanfaatkan, sehingga perlu 

dilakukan penelitian tanaman obat untuk mencari tanaman obat sebagai bahan baku 

obat.  

Untuk menilai kekayaan hayati (biodiversitas) telah dilakukan Riset Tumbuhan 

Obat dan Jamu (Ristoja). Ristoja dimaksudkan untuk mendapatkan informasi terkini 

mengenai data tumbuhan obat dan ramuan tradisional yang digunakan setiap suku di 

Indonesia. Hasil Ristoja akan ditindaklanjuti dengan kegiatan saintifikasi jamu. Sesuai 

dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor; 003 Tahun 2010 tentang Saintikasi Jamu 

dalam Penelitian Berbasis Pelayanan, saintifikasi jamu bertujuan salah satunya untuk 

memberikan landasan ilmiah (evidence based) penggunaan jamu secara empiris melalui 

penelitian berbasis pelayanan. 

Selain jamu dan obat herbal terstandar, arah pemerintah berupa diperolehnya 

fitofarmaka dan pengembangan produk hasil penelitian. Produk ini kemudian dapat 

dilakukan produksi secara massal dan mempunyai nilai jual.  

 

E. Sistematika Pelaporan 

Kata Pengantar 
Ringkasan Eksekutif 
Daftar Isi 
Daftar Tabel  
Daftar Gambar  
Daftar Grafik  
Daftar Lampiran 
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BAB I 

PENDAHULUAN, memuat tentang; 1) Latar belakang, 2) Tujuan, 3) Tugas, fungsi dan 

struktur organisasi, 4) Mandat dan peran strategis, 5) Sistematika pelaporan. 

BAB II 

PERENCANAAN KINERJA, memuat tentang; 1) Rencana strategis, 2) Rencana kerja, 

rencana kerja dan anggaran, dan perjanjian kinerja, 3) Evaluasi Internal berupa evaluasi 

Rencana Strategi dan Evaluasi Mandiri atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Permerintah, 4) Pengukuran Kinerja  

BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA, memuat tentang; 1) Realisasi kinerja organisasi, 2) Realisasi 

anggaran, 3) Kinerja lainnya, 4) Inovasi/Terobosan, 5) Penghargaan, 6) Analisis Efisiensi 

Sumber Daya, dan 7) Analisis kegiatan  

BAB IV 

PENUTUP, memuat tentang; 1) Simpulan umum dan capaian organisasi,  dan 2) Langkah 

perbaikan di masa mendatang 

  



 

                            Laporan Kinerja B2P2TOOT Tahun 2020  

 

  

24 

 

  

 

 

 

A. Rencana Strategis  

Dalam Dokumen Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020-2024 sasaran 

strategis yang menjadi amanah Badan Litbangkes adalah meningkatnya efektivitas 

pengelolaan Litbangkes dan Sistem Informasi Kesehatan untuk pengambilan keputusan. 

Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan obat Tradisional termasuk dalam satuan kerja 

ampuan dari Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan sehingga capaian 

output Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional mendukung capaian 

output Renstra Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan. Indikator dan target 

pencapaian indikator kinerja kegiatan B2P2TOOT tahun 2020-2024 adalah:  

 

Tabel. 2.1. Target Indikator Kinerja B2P2TOOT Sesuai Rencana Strategi 
Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 

 
 
B. Rencana Kerja  

Sasaran  Indikator  
Target  

2020 2021 2022 2023 2024 
Meningkatnya 
penelitian dan 
pengembangan di 
bidang sumber 
daya dan 
pelayanan 
kesehatan 

Jumlah rekomendasi kebijakan 
hasil penelitian dan 
pengembangan di 
Bidang Sumber Daya dan 
Pelayanan Kesehatan 

3 3 3 3 3 

Jumlah publikasi karya tulis 
ilmiah di bidang Sumber Daya 
dan Pelayanan Kesehatan yang 
dimuat di media cetak dan atau 
elektronik nasional dan 
internasional 
 

12 12 12 12 12 

Jumlah hasil penelitian dan 
pengembangan di bidang 
Sumber Daya dan Pelayanan 
Kesehatan 

6 6 7 8 9 

Jumlah hasil Riset Kesehatan 
Nasional (RISKESNAS) pada 
wilayah IV 

1 1 1 7 2 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 
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1. Rencana Kerja  

Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 

dan Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 perencanaan kinerja tahunan 

dituangkan pada dokumen Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun 

2020. Dalam dokumen tersebut tertuang Indikator Kinerja Kegiatan yang memuat 

target yang harus dicapai dan anggaran yang dialokasikan. Target dan anggaran 

tersebut tertuang pada tabulasi di bawah ini; 

 
Tabel 2.2 Target Indikator Kinerja dan Anggaran Sesuai Rencana Kinerja 

B2P2TOOT Tahun 2020  

No Output Target Biaya 

1 Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan 
dari penelitian dan pengembangan di 
Bidang Tanaman Obat Dan Obat 
Tradisional 

2  93.465.000  

2 Publikasi informasi di bidang tanaman 
obat dan obat tradisonal 

12  259.800.000  

3 Hasil Penelitian dan pengembangan di 
bidang tanaman obat dan obat tradisional 

5  546.483.000  

4 Laporan Riset Kesehatan Nasional 
(Riskesnas) Wilayah IV 

1  4.839.083.000  

5 Layanan sarana dan prasarana 1  5.278.761.000  

6 Layanan dukungan managemen Satker 1  4.029.394.000  

7 Layanan perkantoran 1  21.150.543.000  
 Total Pagu  Rp. 36.197.529.000 

 

2. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga   

Rencana Kerja Kementerian Lembaga yang sudah tersusun, selanjutnya 

ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Lembaga. Besaran target dan alokasi anggaran pada setiap indikator kegiatan 

terlihat dalam tabulasi dibawah ini: 

 

 

 

 

Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja dan Anggaran Sesuai Rencana Kerja dan 
Anggaran Kementerian Lembaga B2P2TOOT Tahun 2020 
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No Output Target Pagu  

1 Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan dari penelitian 
dan pengembangan di Bidang Tanaman Obat Dan Obat 
Tradisional 

2  93.465.000  

2 Publikasi informasi di bidang tanaman obat dan obat 
tradisonal 

12  259.800.000  

3 Hasil Penelitian dan pengembangan di bidang tanaman 
obat dan obat tradisional 

5  546.483.000  

4 Laporan Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas) Wilayah 
IV 

1  4.839.083.000  

5 Layanan sarana dan prasarana   1  5.278.761.000  
6 Layanan dukungan managemen Satker  1  4.029.394.000  
7 Layanan perkantoran  1  21.150.543.000  

Total Pagu Rp. 36.197.529.000 

 

Anggaran B2P2TOOT sebesar Rp. 36.197.529.000,00 (Tiga Puluh Enam Milyar 

Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) 

terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp. 34.181.929.000,00 (Tiga Puluh Empat Milyar 

Seratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) 

dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 2.015.600.000,00 (Dua Milyar 

Lima Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). 

Berdasarkan belanja terlihat pada tabulasi di bawah:  

Tabel 2.4. Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja  
B2P2TOOT, Tahun 2020 

No Jenis belanja Alokasi  
1 Belanja pegawai  Rp.   10.893.160.000,00 
2 Belanja barang  Rp. 19.932.608.000,00 
3 Belanja modal  Rp.   5.371.761.000,00 

Jumlah Rp. 36.197.529.000,00 
 

3. Perjanjian Kinerja 

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 telah dilakukanlah perjanjian kinerja 

oleh Kepala Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional kepada Kepala 

Badan Litbangkes. Perjanjian kinerja tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan 

manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi 

hasil.  
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Perjanjian kinerja yang ditandatangani 29 November 2019 memuat 4 indikator 

kinerja kegiatan meliputi :  

a. 2 rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di 

bidang tanaman obat dan obat tradisional;  

b. 12 publikasi karya tulis ilmiah di bidang tanaman obat dan obat tradisional yang 

dimuat di media cetak dan atau elektronik nasional dan internasional;  

c. 6 hasil penelitian dan pengembangan di bidang tanaman obat dan obat 

tradisional; dan  

d. 1 laporan status kesehatan masyarakat hasil Riset Kesehatan Nasional Wilayah 

IV 

Biaya yang teralokasikan sebesar Rp. 55.541.558.000,00 (Lima Puluh Lima Milyar 

Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) 
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Gambar 2.1. Perjanjian Kinerja B2P2TOOT Tahun 2020 
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Gambar 2.2. Perjanjian Kinerja B2P2TOOT Tahun 2020 
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Gambar 2.3. Perjanjian Kinerja B2P2TOOT Tahun 2020 
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4. Revisi Perjanjian Kinerja 

Dikarenakan adanya pandemic Covid-19 dan terjadi efisiensi anggaran maka 

dilakukan revisi pada perjanjian kinerja.  

Revisi perjanjian kinerja yang ditandatangani 9 November 2020 memuat 4 

indikator kinerja kegiatan meliputi :  

e. 2 rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di 

bidang tanaman obat dan obat tradisional;  

f. 12 publikasi karya tulis ilmiah di bidang tanaman obat dan obat tradisional yang 

dimuat di media cetak dan atau elektronik nasional dan internasional;  

g. 5 hasil penelitian dan pengembangan di bidang tanaman obat dan obat 

tradisional; dan  

h. 1 laporan status kesehatan masyarakat hasil Riset Kesehatan Nasional Wilayah 

IV 

Biaya yang teralokasikan sebesar Rp. 36.197.529.000,00 (Tiga Puluh Enam Milyar 

Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) 
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Gambar 2.4. Perjanjian Kinerja B2P2TOOT Tahun 2020 
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Gambar 2.5. Perjanjian Kinerja B2P2TOOT Tahun 2020 
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Gambar 2.6. Perjanjian Kinerja B2P2TOOT Tahun 2020 
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Setelah perjanjian kinerja tersebut, selanjutnya dilakukan perjanjian kinerja antara Eselon 

II dengan Eselon III, dan antara Eselon III dengan Eselon IV. 

 

C. Evaluasi Internal  

1. Evaluasi Rencana Strategis Kementerian Kesehatan  

Evaluasi Renstra dilakukan dengan pengusulan terhadap target indikator kinerja 

kegiatan. Pembahasan revisi Renstra dilakukan pada pertemuan melalui Zoom 

meeting dengan Badan Litbangkes. Usulan ke Kepala Pusat Analisis Determinan 

Kesehatan disampaikan melalui surat Sekretaris Badan Litbangkes tentang 

Penyampaian Revisi Renstra Badan Litbangkes. 

2. Evaluasi Rencana Aksi Kegiatan B2P2TOOT 

Seiring dengan Renstra Kemenkes yang diusulkan revisi, maka dilakukan revisi 

terhadap Rencana Aksi Kegiatan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan 

Tananam Obat dan Obat Tradisional. Penekanan evaluasi terkait dengan target-target 

yang telah direvisi. 

3. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

Evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

dilakukan dengan:  

a. Mengusulkan revisi  Rentra Kemenkes Tahun 2020 

b. Melakukan revisi Rencana Aksi Kegiatan B2P2TOOT Tahun 2020 

c. Menindaklanjuti hasil Catatan Hasil Evaluasi SAKIP 2020. Pada evaluasi tersebut 

predikat diperoleh AA (sangat baik) dengan nilai 98,44 capaian kinerja lebih baik 

dari tahun sebelumnya dengan nilai 94,46 namun masih ada beberapa catatan, 

seperti: 

1) Belum seluruh indikator bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan pada 

indikator IKU telah cukup untuk mengukur kinerja. Perbaikan dilakukan 

mencermati definisi operasional indikator tersebut. Hasil diskusi bahwa 

indikator tersebut merupakan representasi kinerja, ukuran keberhasilan 

memadai. Selain itu indikator juga; selaras dengan tugas pokok fungsi, 

menggambarkan kekhasan dengan unit organisasi lain.  

2) Sedang diusulkan menjadi Satker menuju WBK, tentang Unit Pengendali 

Gratifikasi (UPG) terkait indikator kinerja manajemen internal. Perbaikan 
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dengan menerbitkan SK dan Tim UPG serta melaksanakan kegiatan seperti 

melaporkan setiap kegiatan yang bernuansa gratifikasi. Dalam mendukung 

upaya WBK/ WBBM telah diterbitkan SK SPIP (Satuan Pengendali Internal 

Pemerintah) dan PIPK (Pengendali Intern atas Pelaporan Keuangan).  

 

D. Pengukuran Kinerja 

1. Pengukuran Kinerja Bulanan  

Pengukuran kinerja bulanan dilakukan melalui rapat struktrual untuk melihat 

capaian kegiatan disesuaikan dengan target dan realisasi anggaran. Hasil pengukuran 

kinerja bulanan dimuat dalam monitoring dan evaluasi anggaran, Kementerian 

Keuangan. Aplikasi monitoring evaluasi tersebut terlihat pada laman 

http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/smart. Hasil capaian masing-masing kegiatan 

disampaikan kepada penanggungjawab kegiatan.  

2. Pengukuran Kinerja Triwulanan  

Hal yang sama dengan bulanan, pengukuran kinerja triwulanan dilakukan 

dengan melihat capaian kegiatan baik penelitian maupun kegiatan rutin disesuaikan 

dengan realisasi anggaran. Hasil pengukuran kinerja triwulanan dimuat dalam 

monitoring dan evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, melalui aplikasi 

http://e-monev.bappenas.go.id/ dan http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/smart 

serta http://e-performance.kemkes.go.id  Hasil capaian masing-masing kegiatan 

disampaikan kepada penanggungjawab kegiatan.  

3. Pengukuran Kinerja Tahunan 

Pengukuran kinerja tahunan dilakukan melalui mekanisme laporan akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah, dalam bentuk Laporan Kinerja. Pengukuran kinerja 

mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang 

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Anggaran Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian. Berdasarkan Permenkeu tersebut, untuk mengukur 

keberhasilan kinerja berdasarkan ketentuan;  
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Tabel 2.5 Ketentuan Pengukuran Kinerja, 
B2P2TOOT Tahun 2020 

No Kriteria Rata-rata Persentase 
Capaian 

Warna 

1 Sangat Baik > 90,00 Hijau  
2 Baik  > 80,00 – 90 Hijau 
3 Cukup atau Normal  > 60,00 – 80,00 Kuning  
4 Kurang  > 50,00 – 60,00 Merah  
5 Sangat Kurang  < 50,00 Merah  
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A. Realisasi Kinerja Organisasi 

 

Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional  termasuk dalam satuan 

kerja ampuan Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan. Capaian output Balai 

Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional mendukung sasaran output 

Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan. Untuk sasaran kerja Puslitbang 

Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan adalah “meningkatnya penelitian dan 

pengembangan di bidang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan”, dalam menjalankan 

kegiatan didasarkan pada visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja dengan 

mengacu pada Rencana strategis (Renstra) Kemkes RI dan rencana aksi program 

(RAP).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 
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Tabel 3.1. Target dan Capaian Indikator Kinerja  
B2P2TOOT Tahun 2020-2024 

 
No Indikator Kinerja 

Kegiatan 
2020 2021 2022 2023 2024 

  Target Capaian Target Target Target Target 
1 Jumlah rekomendasi 

kebijakan yang 
dihasilkan dari 
penelitian dan 
pengembangan di 
bidang tanaman obat 
dan obat tradisional 

3 3 3 3 3 3 

2 Jumlah publikasi karya 
tulis ilmiah di bidang 
tanaman obat dan obat 
tradisional yang dimuat 
di media cetak dan 
atau elektronik 
nasional dan 
internasional 

12 16 12 12 12 12 

3 Jumlah hasil penelitian 
dan pengembangan di 
bidang tanaman obat 
dan obat tradisional 

6 5 6 7 8 9 

4 Jumlah laporan status 
kesehatan masyarakat 
hasil Riset Kesehatan 
Nasional Wilayah IV 

1 1 1 1 7 2 

 

Dalam perjalanan kegiatan tahun 2020 mengalami efisiensi anggaran dikarenakan untuk 

penanganan pandemic covid-19, sehingga diadakan penyesuaian untuk target dan 

capaian indikator, target rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan 

pengembangan di bidang tanaman obat dan obat tradisional tahun 2020 semula 3 

menjadi 2 naskah rekomendasi, sedangkan Jumlah hasil penelitian dan pengembangan 

di bidang tanaman obat dan obat tradisional semula 6 menjadi 5 laporan penelitian. 

 

 

 

 

 

Sedangkan capaian kinerja sesuai dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, 

tertuang dalam tabulasi sebagai berikut: 
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Tabel 3.2. Target dan Capaian Indikator Kinerja Sesuai  
Perjanjian Kerja B2P2TOOT Tahun 2020 

No Indikator Kinerja Kegiatan Target Capaian Kinerja (%) 

1 Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari 
penelitian dan pengembangan di bidang tanaman obat 
dan obat tradisional 

2 3 150 

2 Jumlah publikasi karya tulis ilmiah di bidang tanaman 
obat dan obat tradisional yang dimuat di media cetak dan 
atau elektronik nasional dan internasional 

12 16 133 

3 Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang 
tanaman obat dan obat tradisional 

5 5 100 

4 Jumlah laporan status kesehatan masyarakat hasil Riset 
Kesehatan Nasional Wilayah IV 

1 1 100 

 

        Target dan capaian indikator tahun 2020 dibanding periode renstra 2015-2019 tertuang 

dalam gambar berikut: 

 

 
 

Gambar 3.1. Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja tahun 2020 
dibanding periode Renstra 2015-2019 

Perjanjian Kinerja B2P2TOOT Tahun 2015 – 2020 
 

Dari keempat indikator, selama 6 tahun periodisasi Renstra Kemenkes, sesuai 

perjanjian kinerja capaian ≥ 100%, hanya pada indikator publikasi periode 2015-2019 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Rekomendasi Kebijakan Publikasi Hasil Litbang Laporan Status Kesehatan

Target 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 12.0 5.0 20.0 15.0 8.0 9.0 5.0 0.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Capaian 2.0 3.0 6.0 3.0 3.0 3.0 2.0 7.0 12.0 20.0 30.0 15.0 5.0 20.0 15.0 8.0 9.0 5.0 0.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0
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yang realisasinya belum mencapai 100%, kecuali 2020 yang  capaian publikasi > 

100%. Capaian publikasi mulai meningkat setelah terakreditasinya Jurnal Tumbuhan 

Obat Indonesia, sesuai Keputusan Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan, 

Kemenristek Dikti Nomor: 21/E/KPT/2018 tanggal 9 Juli 2018, ditetapkan sebagai 

Jurnal Ilmiah Terakreditasi Peringkat 3. Akreditasi ini berlaku selama 5 tahun yaitu 

Volume 9 No 1 2016 sampai Volume 13 Nomor 2 Tahun 2020.  

 

Jabaran dari capaian masing-masing indikator tertuang dalam penjelasan dibawah 

ini.  

1. Rekomendasi Kebijakan 

Capaian sebesar 3 judul dari target 2 (dua) rekomendasi kebijakan. Ketiga 

judul tersebut meliputi: 

 

Tabel 3.3. Judul Rekomendasi Kebijakan   
B2P2TOOT Tahun 2020  

No Judul Rekomendasi Kebijakan Nama Peneliti 

1 Jamu: Kearifan Lokal Cegah Covid 19  Fanie Indrian Mustofa, S.Si., M.P.H. 

2 Meningkatkan Kesiapan Puskesmas di 
Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi 
Pandemi COVID-19 

dr. Fajar Novianto, Saryanto, S.Farm., 
Apt, Tofan Aries Mana, S.Farm., Apt., 
Nur Rahmawati Wijaya, S.Si, Ahmad 
Saikhu, SKM, MSc.PH, DR. dr. Harimat 
Hendarwan, M.Kes 

3 Pemanfaatan Jamu Saintifik di Posbindu PTM 
Kabupaten Karanganyar 

dr. Agus Triyono, MKM, Drs. Slamet 
Wahyono, M.Sc Apt, Dr. Sari Haryanti, 
M.Sc Apt, Fanie I.M, MPH, dr. Fajar 
Novianto, Anshary M. S.Si 

 

Target rekomendasi kebijakan di B2P2TOOT tercapai sebanyak 150% setelah 

melalui rangkaian kegiatan sesuai rencana pelaksanaan kegiatan sebagai 

ditetapkan pada awal tahun. 

1. Jamu: Kearifan Lokal Cegah Covid 19 

- Target advokasi : Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah 

- Waktu & tempat : Jumat, 18 September 2020. 

Kegiatan dilakukan secara daring dengan lokasi host dan pemapar rekomendasi 

di ruang rapat kepala B2P2TOOT dan peserta berada di tempat masing-masing. 

- Tindak lanjut  : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mengajak 

semua pihak untuk bersinergi dalam kerangka jejaring penta helix untuk 
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memperkuat riset dan pengembangan obat tradisional agar diperoleh produk 

yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan kesehatan formal. Penggunaan 

produk obat tradisional (misal fitofarmaka) membutuhkan komitmen dari provider 

khususnya IDI. 

- Laporan disampaikan ke litbang sesuai format pada tanggal 29 September 

2020 melalui email B2P2TO2T@gmail.com ke humaslitbangkes@gmail.com, 

tu.kabadan@gmail.com dan melalui pos 

 

 

2. “Meningkatkan Kesiapan Puskesmas di Kabupaten Karanganyar dalam 

menghadapi Pandemi COVID-19” 

- Target advokasi : Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar 

- Waktu & tempat : Kamis, 19 November 2020 

Kegiatan dilakukan secara luring di pendopo rumah dinas Bupati Karanganyar 

dan secara daring dengan lokasi host di ruang rapat kepala B2P2TOOT dan 

pemapar rekomendasi di tempat masing-masing. 

- Tindak lanjut  : B2P2TOOT menyampaikan surat tertulis sebagai 

landasan atau acuan untuk Dinas Kesehatan untuk menindaklanjuti rekomendasi 

kebijakan yang disampaikan. 

- Laporan disampaikan ke litbang sesuai format pada tanggal 28 Desember 

2020 melalui email B2P2TO2T@gmail.com ke humaslitbangkes@gmail.com dan 

melalui pos. 

3.  “Pemanfaatan Jamu Saintifik di Posbindu PTM Kabupaten 

Karanganyar” 

- Target advokasi : Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar 

- Waktu & tempat : Kamis, 19 November 2020 

Kegiatan dilakukan secara luring di pendopo rumah dinas Bupati Karanganyar 

dan secara daring dengan lokasi host di ruang rapat kepala B2P2TOOT dan 

pemapar rekomendasi di tempat masing-masing. 

- Tindak lanjut  : B2P2TOOT menyampaikan surat tertulis sebagai 

landasan atau acuan untuk Dinas Kesehatan untuk menindaklanjuti rekomendasi 

kebijakan yang disampaikan. 
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- Laporan disampaikan ke litbang sesuai format pada tanggal 28 Desember 

2020 melalui email B2P2TO2T@gmail.com ke humaslitbangkes@gmail.com dan 

melalui pos 

Tahapan penyusunan rekomendasi tentang percepatan asuhan mandiri 

TOGA dan pentingnya keberlangsungan bahan baku jamu di Jawa Tengah, 

proses yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Penentuan tema rekomendasi, tanggal 1 Maret & 16 April 2019 

b. Focus group discussion secara round table discussion, tanggal 8-10 Juli 

2019 

c. Konfirmasi lapangan, tanggal 18 - 20 September 2019 

d. Penyusunan naskah rekomendasi, periode  September - Oktober 2019 

e. Finalisasi rekomendasi kebijakan, tanggal 6-8 Oktober 2019 

f. Advokasi naskah rekomendasi di Dinkes Prov Jateng, tanggal 11 

November 2019. Dinkes Provinsi Jateng menyambut positif advokasi 

percepatan pelaksanaan asuhan mandiri TOGA di Jawa Tengah. Hal ini 

terlihat dari undangan Dinkes Provinsi Jateng kepada B2P2TO2T untuk 

menjadi narasumber pada workshop penyusunan Panduan Yankestrad. 

Integrasi dengan program Indonesia Sehat dengan PIS – PK pada 

tanggal 3-4 Desember 2020 di Semarang. 

Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan 

Kegiatan yang menunjang keberhasil/kegagalan meliputi:  

1. Adanya alokasi pembiayaan yang sudah ditetapkan sebelumnya, termasuk 

mekanisme revisi menyesuaikan kondisi dilapangan  

2. Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk mengajak semua 

pihak bersinergi dalam kerangka jejaring penta helix untuk memperkuat riset 

dan pengembangan obat tradisional sangat membantu dalam pengembangan 

Pemanfaatan Jamu Saintifik. 

Kendala yang dihadapi Tahun 2020  

Kendala yang dihadapi meliputi:  

1. Penggunaan produk obat tradisional (misal fitofarmaka) membutuhkan 

komitmen dari provider khususnya IDI untuk dapat dimanfaatkan dalam 

pelayanan kesehatan formal sehingga perlu surat tertulis sebagai landasan 
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atau acuan untuk Dinas Kesehatan untuk menindaklanjuti rekomendasi 

kebijakan yang disampaikan.  

2. Dalam kegiatan mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam kerangka 

jejaring penta helix perlu adanya Pemapar / Narasumber maka harus banyak 

melibatkan pihak untuk penyusunan rekomendasi, termasuk konfirmasi ke 

lapangan harus dengan tim yang komprehensif. 

Tindak lanjut mengatasi kendala Tahun 2020  

Tindak lanjut untuk mengatasi kendala meliputi; 

- Penggunaan produk obat tradisional (misal fitofarmaka) membutuhkan 

komitmen dari provider khususnya IDI maka B2P2TOOT menyampaikan 

surat tertulis sebagai landasan atau acuan untuk Dinas Kesehatan untuk 

menindaklanjuti rekomendasi kebijakan yang disampaikan. 

2. Publikasi Karya Tulis Ilmiah di Bidang Tanaman obat dan Obat Tradisional 

Yang dimuat di Media Cetak dan atau Elektronik Nasional dan Internasional  

Target publikasi yang tertuang dalam Penetapan Kinerja sebanyak 12 

karya tulis ilmiah yang dipublikasi pada media cetak atau elektronik, baik 

nasional maupun internasional, capaian yang diperoleh sebesar 12 karya tulis 

ilmiah Nasional dan 4 Karya tulis ilmiah Internasional. Artikel yang dimuat pada 

jurnal nasional dan Internasional sebagai berikut: 

Tabel 3.4. Jurnal Terakreditasi (Sinta 1, 2, & terindek nasional) Nama 
Pertama Tahun 2020 

No Judul Artikel Nama Penulis 
Media Publikasi 

(Nama Media, Institusi 
Penerbit, Periode) 

1 Medicinal plant and practices of 
Rongkong traditional healers in 
South Sulawesi, Indonesia 

Fanie Indrian, Nuning 
Rahmawati, 
Aminullah 
 

Biodiversitas & Nusantara Biosci 
Vol. 21 No. 2 Februari     2020 

2 Diversity of medicinal plants utilized 
by to Manul ethnic of Central 
Sulawesi, Indonesia 

Nuning Rahmawati, 
Fanie Indrian 
Mustofa, Sari 
Haryanti 

Biodiversitas & Nusantara 
Biosci. Januari 2020 

3 Autentikasi Centella asiatica (L.) 
Urb. (pegagan) dan adulterannya 
berdasarkan karakter makroskopis, 
mikroskopis dan profil kimia 

Anshary Maruzy, 
Mery Budiarti S., 
Dyah Subositi  

Jurnal Kefarmasian Indonesia 
Vol. 10 no 1 tahun 2020: 19-30 

4 Kaempferia galanga L. a medicinal 
plant  used by Indonesian ethnic 

Dyah Subositi 
Nina Kurnianingrum, 

Agrivita: Journal of Agricultural 
Science (Vol.42 No.1 tahun 
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No Judul Artikel Nama Penulis 
Media Publikasi 

(Nama Media, Institusi 
Penerbit, Periode) 

grups: genetic diversity based on 
inter-simple sequence repeats 
(ISSR) 

Rohmat Mujahid, Yuli 
Widiyastuti 

2020) 

5 Studi Perbandingan Karakter 
Makroskopis dan Mikroskopis Tiga 
Jenis Phyllanthus L.  

Anshary Maruzy, 
Dewi Athikah Fatkhul 
Jannah, Ari Pitoyo, 
Dyah Subositi 

Floribunda, 6(4) 2020; 154-166 

6 Pengaruh Formula Jamu Temu 
Lawak, Kunyit, dan Meniran 
terhadap Kebugaran Jasmani: 
Suatu Studi Klinik 

Fajar Novianto, 
Zuraida Zulkarnain, 
Agus Triyono, 
Danang Ardiyanto, 
Ulfa Fitriani 

Jurnal Media Litbang Kesehatan  

7 Identifikasi Mikroba Simplisia  
Herba Ekinase (Echinacea 
purpurea) dan Daun Kepel 
(Stelechocarpus burahol) pada 
Empat Variasi Kemasan dengan 
RapidTM One System 

Aniska Novita Sari, 
Inge Octaviani, 
Fitriana, Dyah 
Subositi 

Buletin Penelitian Kesehatan 
Vol.48 No 1. tahun 2020 

8 Effectiveness of anemia herbal 
formula containing Curcuma 
zanthorrhiza, Elephantopus scaber 
and Amaranthus tricolor in iron 
defficiency anemia patients 

Ulfa Fitriani, Zuraida 
Zulkarnain, Fajar 
Novianto, Enggar 
Wijayanti, Agus 
Triyono 

Biodiversitas Vol. 21 Number 5 
May 2020 

9 Aktivitas Antimalaria Daun Gempol 
(Nauclea orientalis (L.) L) terhadap 
Plasmodium falciparum 
 

Mery Budiarti, 
Anshary Maruzy, 
Nengah Ratri RK, 
Endang Brotojoyo 

Media Penelitian dan 
Pengembangan Kesehatan, Vol 
30 No 2 (2020) 

10 Potensi ekstrak daun paliasa 
(Kleinhovia hospita) sebagai 
Anti Plasmodium falciparum 
 

Mery Budiarti, Wahyu 
Jokopriyambodo 

Buletin Penelitian Tanaman 
Rempah dan Obat, Vol 31, No 2, 
2020 

11 Fluctuation of Doleschalia bisaltidae 
larvae (Lepidoptera: Nymphalidae) 
on caricature-plant (Graptophyllum 
pictum) 

Bakti Samsu Adi, 
Dian Susanti, & Nur 
Rahmawati Wijaya 

JHPT Tropika, Vol 21, No.1 
March 2020 

12 Short communication: First record 
of Aleurocanthus camelliae 
(Homoptera: Aleyrodidae) in 
Indonesia, an invasive pest on 
various medicinal plants. 

M.Bakti Samsu Adi & 
Dian Susanti 

Jurnal Tumbuhan Obat 
Indonesia Vol.13 No.2 (2020). 

 

Tabel 3.4. Jurnal Terakreditasi (Sinta 1, 2, & terindek internasional) Nama 
Pertama Tahun 2020 
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No Judul Artikel Nama Penulis 
Media Publikasi 

(Nama Media, Institusi 
Penerbit, Periode) 

1 The Effect of Antihypertensive Herb 
Formula of Indonesian Traditional 
Medicine Against Serum Uric Acid 
Levels in Mild Hypertensive Patients 

Ulfatun Nisa, 
Peristiwan R. Widhi 
Astana, Hadi Kuncoro 

Research Journal of Pharmacy 
and Technology. 
 
 
 

2 Antifever medicinal plants on native 
ethnics on Sumatra Island 

Bakti Samsu Adi, 
Dian Susanti, Nur 
Rahmawati Wijaya 

Complement Med.Res. 
2020:11(1):19-33 
 
 

3 The use of antimalarial plants as 
traditional treatment in Papua 
Island, Indonesia 

Mery Budiarti, 
Anshary Maruzy, 
Rohmat Mujahid, 
Anisa Novita Sari, 
Wahyu 
Jokopriyambodo, Tri 
Widayat, Slamet 
Wahyono 

Heliyon 6, accepted November 
2020, published December 2020 
 
 

4 Harto Widodo, Sismindari, Asmara 
W and Rohman 

Antioxidant activities 
of methanolic extract 
and its fractions of 
Baccaurea racemosa 
and Macaranga 
subpeltata leaves 

Food Research 4 (1) : 127 - 134 
(February 2020) 
 
 
 

 

Tabel 3.5. Jurnal Tidak Terakreditasi Nasional (Sinta 3,4,5,6) Nama Pertama 
Tahun 2020 

No Judul Artikel Nama Penulis Media Publikasi 

1 Variation of Andrographolic Content from 
Sambiloto (Andrographis paniculata 
Ness)Which Grow in Various Region  

Wahyu Jokopriyambodo, 
Endang Brotojoyo, Erry 
Setyo Hartanto, Nurul 
Husniyati 

Jurnal Biota Vol.6 No.1. 
2020 

2 Pengaruh Naungan dan Variasi Sumber 
Pupuk Organik Cair terhadap Kadar 
Flavonoid Daun Bangun-Bangun 
(Plectranthus amboinicus (Lour) Spreng) 

Sofa Farida, Dian 
Susanti, Alifia Rahma 

(Sinta 3) 

3 Efektivitas Jamu untuk Perawatan 
Pascastroke di Rumah Riset Jamu 
(RRJ) Hortus Medicus Tawangmangu 

Galuh Ratnawati, 
Zuraida Zulkarnain, Nita 
Supriyati 

Jurnal Jamu Indonesia Vol. 4 
No. 3 tahun 2019 

 

Tabel 3.6. Jurnal Terakreditasi dan Terindeks Nama Kedua Dst 

No Judul Artikel Nama Penulis Media Publikasi 
1 The Classification of betel leaves 

(Piper betle) from 15 ethnics in 
eastern Indonesia based on 

Dimas Andrianto, 
Husnawati, Suci 
Hermita, Sari Haryanti, 

Biodiversitas Journal of 
Biological Diversity, vol. 21 
issue 1 
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No Judul Artikel Nama Penulis Media Publikasi 
phytochemicals fingerprint 
analysis 

2020 

2 Revealing the Reversal Effect of 
Galangal (Alpinia galanga L.) 
Extract Against Oxidative Stress in 
Metastatic Breast Cancer Cells 
and Normal Fibroblast Cells 
Intended as a Co-
Chemotherapeutic and Anti-
Ageing Agent 

FN Ahlina, N 
Nugraheni, IA 
Salsabila, Sari 
Haryanti, M Da’i, E 
Meiyanto, 2020.,  

Asian Pacific Journal of 
Cancer Prevention vol. 21 
issue 1 

3 Investigation of Antituberculosis 
from Medicinal Plant of 
Community Ethnics South 
Sulawesi 

Herlina Rante, Gemini 
Alam, Sartini, Andi Dian 
Permana, Usmar, 
Rahmita Burhamzah, 
Alimudin Ali, Mery 
Budiarti 

Infectious Disorders-Drug 
Target, 2020, 20, 1-5 

4 Genetic Diversity of Green Chireta 
(Andrographis panicuata (Burm.f.) 
Wall.Ex.Nees) from Indonesia 
Based on ISSR and RAPD 
Markers 

Muhammad Fauzi Arif, 
Dyah Subositi, Aniska 
Novita sari, , Ganies 
Riza Aristya, Indra 
Lesmana, Rina Sri 
Kariamdari 

Malays. Appl. Biol.(2020) 
49(1):61-68 

5 Morphological Diversity, total 
phenolic and flavonoid content of 
Echinacea purpurea cultivated in 
Karangpandan, Central Java, 
Indonesia 

Dwi Fajar Sidhiq, Yuli 
Widiyastuti, Dyah 
Subositi, Bambang 
Pujiasmanto, Ahmad 
Yunus 

Biodiversitas Vol.21. 
Number 3 March 2020, 
pp:1265-1271 

6 Determination of Casiarin A Level 
of Cassia siamea Leaf Obtained 
from Various Regions in Indonesia 
Using the TLC-Densitometry 
Method  

Wiwied Ekasari, Yuli 
Widiyastuti, Dyah 
Subositi, Rini Hamsidi, 
Aty Widyawuryanti, 
Sukmawati Basuki, Dwi 
Setyawan 

The Scientific World 
Journal, Vol. 2020 Article 
ID 7367836, 7 pages 

7 The Diversity of Leaves and 
Asiaticoside Content on Three 
Accessions of Centella asiatica 
with the Addition of Chicken 
Manure Fertilizer 

Happy Maratul 
Mumtazah, Supriyono, 
Yuli Widiyastuti, Ahmad 
Yunus 

Biodiversitas Vol.21 
Number 3 March 2020, pp: 
1035-1040 

8 The Ursolic Acid Content of 
Rumput Mutiara (Hedyotis 
corymbosa L.) Grown in Various 
Locations 

Iswahyudi, Samanhudi, 
Ahmad Yunus, Yuli 
Widiyastuti, Venty 
Suryanti 

International Journal on 
Advanced Science 
Engineering Information 
Technology Vol.10 (2020) 
No 2, pp: 749-755 

9 Eksplorasi dan inventarisasi 
tumbuhan obat lokal berpotensi 
sebagai antiinflamasi di tiga suku 
dayak, kalimantan selatan 

Yuniarti Suryatinah, 
Mery Budiarti S., Nur 
Rahmawati Wijaya, Dwi 
Hapsari Tjandrarini 

Buletin Plasma Nutfah, 
Vol. 26, No. 1, 2020 
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Tabel 3.7. Prosiding Internasional Nama Pertama/Nama Kedua Dst 

No Judul Artikel Nama Penulis Media Publikasi 
1 Curcuma zanthorrhiza Extracts 

Induce G2/M Cell Cycle Arrest and 
Apoptosis in 4T1 and MCF-7 
Human Breast Cancer Cells.  

Sari Haryanti, Galuh 
Rahmawati, Nuning 
Rahmawati 

Proceedings of the 4th 
International Symposium 
on Health Research (ISHR 
2019), Copyright 2020, 
Atlantis Press 

2 Medicinal Plants Used by 
Traditional Healers for The 
Treatment of Various Disease in 
Ondae Sub-ethnic of Poso Distric 
in Indonesia 

Nuning R., Yuli 
Widiyastuti, Rahman 
Purwanto, Siti Sri 
Lestari, Ikhsan Hi. Amir 
Sene, Yulianti Bakari 

Proceedings of the 4th 
International Symposium 
on Health Research (ISHR 
2019), Copyright 2020, 
Atlantis Press 

3 Genetic diversity of Johar (Casssia 
siamea (Lam.)H.S.Irwin & 
Barneby) in five islands in 
Indonesia based on ISSR 
molecular characters 

Jundi F. A. Ashshidiq, 
Dyah Subositi, Budi S. 
daryono, Purnomo 

AIP Proceedings: The 6th 
Int. Conference on 
Biological Science ICBS 
2020 

4 Growth and yield response of 
three accessions of Centella 
asiatica growth in lowland under 
varied watering intensities 

S. Wulandari, Y. 
Widiyastuti, Pardono, 
A. Yunus 

International  Conference 
on Climate  Smart 
Sustainable Agriculture. 
IOP Conf. Serie: Earth and 
Environmental Science 
466 (2020) 012011 

5 Morphological Study of Rumput 
Mutiara (Hedyotis corimbosa L.) 
From Various Location in Central 
Java 

Iswahyudi, Samanhudi, 
Ahmad Yunus, Yuli 
Widiyastuti, Venti 
Suryanti 

International  Conference 
on Climate  Smart 
Sustainable Agriculture. 
IOP Conf. Serie: Earth and 
Environmental Science 
466 (2020) 012028 

6 Thin Layer Chromatography and 
Flavonoid Content of Iler Leaves 
(Plectranthus scutellarioides) 
under Drought Stress Treatment 

W.W. Wijaya, Parjanto, 
A. Yunus, Y. 
Widiyastuti 

International  Conference 
on Climate  Smart 
Sustainable Agriculture. 
IOP Conf. Serie: Earth and 
Environmental Science 
466 (2020) 012028 

 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3.8. Prosiding Nasional Nama Pertama 

No Judul Artikel Nama Penulis Media Publikasi 
1 Pengaruh Air Perasan Bawang 

Merah dan Bawang Putih Serta 
waktu Perendaman Terhadap 
Perkecambahan Benih Sambiloto 

Nurul Husniyati 
Listyana, Indah Sri 
Wulandari, Widyatoro 

Prosiding Seminar 
Nasional Fakultas 
Pertanian UNS “Strategi 
Ketahanan Pangan Masa 
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No Judul Artikel Nama Penulis Media Publikasi 
(Andrographis paniculata Burm.(f.) 
Nees) 

New Normal Pandemi 
Covid-19”, 22 Juli 2020, 
Vol.4. No.1. pp:11-19  

2 Kadar Falvonoid Total Simplisia 
Tempuyung (Sonchus arvensi L.) 
dengan Metode Pengering 
Kombinasi di Dataran Tinggi 

Devi Safrina, Dian 
Susanti, Tyas Friska 
Dewi, Mey Dita 

Prosiding Seminar 
Nasional Fakultas 
Pertanian UNS “Strategi 
Ketahanan Pangan Masa 
New Normal Pandemi 
Covid-19”, 22 Juli 2020, 
Vol.4. No.1. pp: 95-102 

3 Potensi Dioscorea Esculenta 
(Lour.) Burkill Sebagai Bahan 
Pangan dan Tanaman Obat: 
Review 

Nur Rahmawati Wijaya, 
Devi Safrina, Tyas 
Friska Dewi 

Prosiding Seminar 
Nasional Fakultas 
Pertanian UNS “Strategi 
Ketahanan Pangan Masa 
New Normal Pandemi 
Covid-19”, 22 Juli 2020, 
Vol 4, No.1. pp: 566-576 

4 Efektivitas Aplikasi Daun Pepaya 
dalam Pengendalian Kutu 
Tempurung Cuccus celatus 

Dian Susanti, M.B.S. 
Adi, Putri Dwi 
Kurniawati 

Prosiding Seminar 
Nasional Fakultas 
Pertanian UNS “Strategi 
Ketahanan Pangan Masa 
New Normal Pandemi 
Covid-19”, 22 Juli 2020, 
Vol 4, No.1. pp: 597 - 602 

5 Pengaruh Ekstrak Daun Surian 
(Toona sureni) Terhadap 
Mortalitas Ulat Daun Ungu 
(Doleschaliia bisaltide) 

Rahma Widyastuti, 
Nurul Husniyati 
Listiyana, Dwi Ratna 
sari 

Prosiding Seminar 
Nasional Fakultas 
Pertanian UNS “Strategi 
Ketahanan Pangan Masa 
New Normal Pandemi 
Covid-19”, 22 Juli 2020, 
Vol.4. No.1. pp:577 - 583 

6 Kajian Botani Dan Etnomedisin 
Dari Penggunaan Spondias Spp. 
Di Indonesia 

Anshary Maruzy,  Mery 
Budiarti, Aniska Novita 
Sari, Rohmat Mujahid, 
Wahyu Joko 
Priyambodo, Slamet 
Wahyono, Dyah 
Subositi 

Prosiding Seminar 
Nasional Biologi KE-8 
“Riset dan Pembelajaran 
Biologi Berbasis Potensi 
Lokal di Era New Normal”, 
31 Desember 2020, pp: 
35-66 

7 Ragam Tumbuhan Obat Untuk 
Patah Tulang Di Provinsi Nusa 

Heru Sudrajad, 
Muhammad Suryana 

Prosiding Seminar 
Nasional Biologi  

8 Tenggara Timur Wahyu 
Jokopriyambodo, 
Endang Brotojoyo, 
Mery Budiarti, Nita 

KE-8 “Riset dan 
Pembelajaran Biologi 
Berbasis Potensi 

9 Pengaruh Kadar Dan Jenis 
Pengering Terhadap Serapan 
Ekstrak 

Supriati Lokal di Era New Normal”, 
31 Desember 2020, pp: 
67-72 

10 Rosella (Hibiscus Sabdarifa L.) Enggar Wijayanti, Sofa Prosiding Seminar 
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No Judul Artikel Nama Penulis Media Publikasi 
Farida, Ulfa Fitriani Nasional Biologi  

11 Formulasi Permen Dengan 
Penambahan Infusa   

Mery Budiarti, Endang 
Brotojoyo, Nengah 
Ratri RK, Kumiati, 
Zulaikah  

KE-8 “Riset dan 
Pembelajaran Biologi 
Berbasis Potensi 

12 Ekstrak Daun Kelor (Moringa 
Oleifera Lam) 

Tri Hastuti Lokal di Era New Normal”, 
31 Desember 2020, pp: 
125-139 

13 Aktivitas Penghambatan 
Polimerisasi Hem Dua Spesies 
Piper 

 Prosiding Seminar 
Nasional Biologi  

14 Penyusun Ramuan Tradisional 
Malaria Di Indonesia 

Ulfa Fitriani, Agus 
Triyono, Enggar 
Wijayanti, Saryanto 

KE-8 “Riset dan 
Pembelajaran Biologi 
Berbasis Potensi 

15 Implementasi Pelayanan 
Kesehatan Tradisional Secara 
Telemedicine Di 

Danang Ardiyanto, 
Saryanto, Agus 
Triyono, Fajar 
Novianto, Zuraida 

Lokal di Era New Normal”, 
31 Desember 2020, pp: 
222-228 

16 Masa Pandemi Covid 19 Zulkarnain, Tyas Friska 
Dewi, Tofan Aries 
Mana 

Prosiding Seminar 
Nasional Biologi  

17 Pengaruh Jamu Obesitas 
Terhadap Kualitas Hidup Subyek 
Dengan 

Fanie Indrian Mustofa, 
Bina Ikawati, Ahmad 
Ismail Guntur, 

KE-8 “Riset dan 
Pembelajaran Biologi 
Berbasis Potensi 

18 Prosiding Semnas Pendidikan 
Biologi dan Saintek V, Prodi 
Pendidikan Bilogi FKIP UMS, terbit 
November 2020, pp: 398-403 

Dyah Subositi, Anshary 
Maruzy, Nur 
Rahmawati Wijaya 

Lokal di Era New Normal”, 
31 Desember 2020, pp: 
238-248 

 

Pada  tahun  2020  anggaran  workshop  penulisan  termasuk  anggaran  

yang direfokusing. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa peneliti telah 

memiliki cukup  kemampuan  dalam  menyusun  artikel  ilmiah,  dan  masing-

masing  artikel yang  disusun  telah  disesuaikan  dengan  format  penulisan  

masing-masing  jurnal yang  dituju.  Capaian  publikasi  ilmiah  125%  dari  target  

12  artikel  pada  tahun  ini membuktikan  bahwa  keputusan  menandakan  

workshop  penulisan  artikel  ilmiah bukan merupakan tindakan yang keliru. 

Publikasi  ilmiah  termasuk  dalam  kegiatan  utama  kelitbangan,  namun  

beberapa kegiatan  selain  publikasi  karya  tulis  ilmiah  dalam  jurnal  

terakreditasi  termasuk dalam  publikasi  mata  anggaran  publikasi  ilmiah  yang  

kami  masukkan  dalam dukungan  manajemen  karena  tidak  dinilai  sebagai  
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IKK.  Kegiatan-kegiatan  dalam akun  publikasi  ilmiah  yang  kami  masukkan  

sebagai  bagian  dari  dukungan manajemen antara lain: 

1. Diseminasi 

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat 

Tradisional (B2P2TOOT),  Badan  Litbang  Kesehatan,  Kementerian  Kesehatan  

RI menyelenggarakan  diseminasi  hasil  penelitian  bidang  tanaman  obat  dan  

obat tradisional tahun 2019 pada secara  online  atau daring pada bulan Mei dan 

Juni tahun 2020. Kegiatan diseminasi dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali  

secara online dengan urutan tema sebagai berikut: 

a.  Diseminasi litbang TOOT edisi 1: Uji Klinik Jamu 

b.  Diseminasi litbang TOOT edisi 2: Tanaman Obat 

c.  Diseminasi litbang TOOT edisi 3: Bahan Baku Obat 

d.  Diseminasi litbang TOOT edisi 4: Uji Praklinik Dan Formulasi Jamu 

Penyebarluasan  hasil  litbang  tanaman  obat  dan  obat  tradisional  

ditujukan kepada stakeholder dari unsur ABGCM (academic, bussiness,  

government, community, dan media) antara lain: Kementerian Kesehatan,  

Kementerian Pertanian,  Dinas Kesehatan,  Dinas Pertanian,  perguruan  tinggi,  

lembaga  riset, asosiasi profesi dan usaha, dan media massa online. 

Berdasarkan  paparan  oleh  peneliti  B2P2TOOT  pada  Diseminasi  

Edisi  1:  Uji Klinik Jamu diperoleh catatan sebagai berikut: 

1. Pada “Observasi Klinis Penderita Osteoartritis dengan Kapsul Ekstrak 

Jamu Osteoartritis” diketahui bahwa itervensi kapsul ekstrak jamu 

osteoarthritis (OA)  menurunkan skor VAS subjek penelitian pada 

intervensi selama 28 hari sebanding dengan penurunan skor VAS karena 

intervensi dengan pembanding Meloxicam. Intervensi kapsul ekstrak jamu 

tersebut mampu mengurangi gejala klinis OA (nyeri, kesulitan bergerak 

dan ketergantungan) subjek penelitian pada waktu yang hampir 

bersamaan dengan menghilangnya gejala klinis akibat intervensi 

pembanding Meloxicam. Efek ekstrak jamu dan obat sebagai perlakuan 

dalam penelitian ini tidak menunjukkan efek samping serius dan tidak 

menyebabkan gangguan fungsi hati, ginjal dan darah rutin. Kualitas hidup 

SF26 subyek penelitian yang mendapatkan intervensi ekstrak jamu 
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osteoartritis meningkat sebanding dengan peningkatan kualitas hidup yang 

disebabkan oleh intervensi obat pembanding. 

2. “Studi Klinik Formula Jamu Rhinitis Alerdi Dibanding Loratadin” 

mengungkapkan bahwa dari sisi keamana formula jamu rhinitis alergi 

terbukti tidak mempengaruhi fungsi hati, ginjal, dan profil darah pada 

pemakaian 28 hari berturut-turut sehingga aman untuk dikonsumsi. 

Sedangkan dari aspek kemanfaaatan diketahui bahwa formula jamu 

rhinitis alergi dapat membantu meringankan gejala rhinitis alergi, 

menurunkan skor VAS, dan dapat meningkatkan kualitas hidup subyek 

sebanding dengan Loratadin tetapi tidak bermakna dalam menurunkan 

kadar eosinophil dan IgE total. 

3. Paparan “Khasiat dan Keamanan Kapsul Ekstrak Jamu Penurun Gula 

Darah” menginformasikan bahwa formula kapsul ekstrak ramuan penurun 

gula darah yang terdiri atas daun salam, sambiloto, kayu manis, dan 

temulawak berkhasiat mengurangi gejala klinis hiperglikemia serta 

meningkatkan kualitas hidup walaupun tanpa disertai penurunan kadar 

gula darah puasa. Formula kapsul ekstrak ramuan penurun gula darah 

aman bagi subjek hiperglikemia. 

Masukan dari pakar terhadap materi tersebut mencakup saran perbaikan 

metode sampai dengan pemastian ketersediaan bahan baku. Catatan 

masukan pakar adalah sebagai berikut: 

1. Bahwa penelitian harus mempertimbangkan hilirisasi, hasil penelitian 

harus betul-betul dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 

2. Tanaman obat yang digunakan dalam ramuan betul-betul harus 

kontinyu (bisa diproduksi oleh para petani) 

3. Bahan baku harus cukup bermutu 

4. Perlu kajian faramakoekonomi, sehingga apakah dengan bentuk 

sediaan jamu cukup efektif/ekonomis dibanding dengan obat kimia yang 

sudah ada 

5. Perlu perbaikan metodologi, agar menghasilkan penelitian yang lebih 

baik lagi 

6. Perlu kolaborasi dengan industri atau BPOM supaya hilirisasi lebih baik, 

agar produk yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 
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Tiga judul penelitian yang disajikan dalam Diseminasi Edisi 2 

mengungkapkan tiga simpulan hasil riset berikut ini: 

1. “Upaya Penyediaan Daun Iler (Plecthranthus scutellarioides) sebagai 

Bahan Baku Jamu Berkualitas” menunjukkan bahwa karakterisasi tanaman 

iler utamanya menggunakan daun (warna, ketebalan, tepi daun, dan sifat 

khusus).  Aksesi terpilih untuk produktviitas dan kadar flavonoid adalah 

aksesi 1, 3 dan 8.  Aksesi 8 juga memiliki kelebihan lebih tahan terhadap 

kerusakan daun yang disebabkan oleh ulat dan kutu putih. Lokasi tanam 

terbaik untuk tanaman iler adalah Tohkuning, Karangpandan yang memiliki 

ketinggian 500 mdpl atau ketinggian menengah. 

2. Perbaikan Genetik Tanaman Tempuyung (Sonchus arvensis) 

menyebutkan bahwa perlakuan perendaman 0,1% dan 0,01% kolkisin 

selama 6 jam, 12 jam, dan 18 jam  serta 1%  kolkisin selama 18 jam 

menghasilkan poliploid.  Perlakuan perendaman kolkisin 0,01% selama 12 

jam menghasilkan peningkatan ukuran daun, tinggi tanaman, ukuran 

stomata, kadar flavonoid dan poliploid. Untuk memperoleh tanaman 

tempuyung dengan pertumbuhan dan kadar flavonoid yang lebih baik 

maka aplikasi perendaman biji tempuyung dalam kolkisin 0,01% selama 12 

jam  direkomendasikan untuk dilakukan. 

3. Paparan “Perkiraan Umur Simpan Simplisia Jenis Curcuma, Zingiber, dan 

Alpinia dengan Metode ASLT Model Arrhenius” menginformasikan kepada 

audiens Metode ASLT model Arrhenius dapat digunakan untuk menduga 

umur simpan simplisia. Parameter standar simplisia yang paling 

berpengaruh terhadap umur simpan simplisia adalah susut pengeringan 

untuk temulawak, angka lempeng total untuk kunyit putih, profil kandungan 

kimia untuk jahe, dan angka jamur untuk jahe. 

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar menyatakan bahwa 

wilayah Kabupaten Karanganyar sesuai untuk pengembangan budidaya 

tanaman obat, khususnya iler. Pemerintah Kabupaten Karanganyar siap 

mendukung pengembangan budidaya tanaman obat, khususnya iler serta 

mengangkatnya sebagai Varietas Lokal Karanganyar. Tanaman iler 

memberikan manfaat klinis dan ekonomis, akan tetapi perlu 

disosialisasikan lagi kepada masyarakat atau petani, khususnya di 
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Kabupaten Karanganyar. Pernyataan tersebut sejalan dengan rencana 

tindak lanjut yang ditetapkan oleh PI penelitian iler, Dyah Subositi, yaitu 

akan dilakukan uji multilokasi tanaman iler dan perlu dilakukan kerja sama 

dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar untuk pengajuan 

tanda daftar varietas lokal tanaman iler, stevia dan artemisia. 

Diseminasi edisi 3 menampilkan tema bahan baku obat. Johar dan 

tanaman hasil Ristoja diteliti potensinya untuk antimalaria dan kanker. 

Berdasarkan hasil penelitian tentang bahan baku obat tersebut diketahui 

bahwa: 

1. Aksesi johar yang berasal dari berbagai wilayah pada koleksi tahap I dapat 

beradaptasi dengan baik pada kondisi lingkungan di Karangnyar pada 

ketinggian 200 mdpl namun belum mencapai fase generatif. Metode 

ekstraksi super kritis menggunakan CFC tidak tepat dilakukan untuk 

menghasilkan ekstrak yang mengandung Casiarine A. Ekstraksi barakol 

dari daun johar dapat dilakukan dengan metode asam basa dengan 

rendemen 0,5%. Barakol dapat disintesa menjadi Casiarine A dengan 

efesiensi sebesar 15%. Untuk standarisasi ekstrak johar dengan baku 

standar Casiarin. 

2. Pengembangan Obat Antimalaria dari Ramuan Tradisional Indonesia ini 

perlu dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, hingga dapat diidentifikasi jenis 

senyawa aktifnya untuk mendukung program kemandirian bahan baku 

obat di Indonesia. Beberapa spesies tanaman obat yang telah digunakan 

secara empiris untuk pengobatan tradisional (hasil RISTOJA) dapat 

dibuktikan kebenaran potensinya secara ilmiah merupakan alternatif 

pengembangan bahan baku obat baru. 

3. Fraksi E memiliki aktivitas sitotoksik paling kuat dengan nilai IC50 8,28; 

22,15; dan 45,63 µg/mL, berturut-turut untuk sel HeLa, WiDr, dan T47D. 

Fraksi tersebut menghambat siklus sel HeLa pada fase G2/M. Fraksi yang 

tidak mempengaruhi profil siklus sel WiDr dan sel T47D, namun 

meningkatan populasi sel di subG1 tersebut mampu menginduksi 

apoptosis sel HeLa, WiDr, dan T47D. 
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Pembahas yang merupakan pengajar di Fakultas Farmasi Universitas 

Gadjah Mada memberikan saran pada penelitian johar untuk bahan obat 

antimalaria sebagai berikut: 

1. Update jumlah dan distribusi penderita malaria di Indonesia dan di luar 

negeri. Hal ini perlu diketahui sebagai pertimbangan ada atau tidaknya 

deman obat antimalaria secara global. 

2. Kerja sama dengan calon produsen yaitu industri harus diinisiasi sejak 

penelitian dilakukan.   

3. Untuk menjadi produk akhir berupa fitofarmaka agak sulit dilakukan 

scaling up jika fraksi yang digunakan dalam penelitian adalah fraksi etil 

asetat.  

4. Jika Casiarin A akan digunakan sebagai bahan obat maka perlu 

diketahui cara mensintesis, aktivitas, mekanisme, dan toksisitasnya. 

5. Peningkatan kualitas bahan baku dapat dilakukan dengan mengetahui 

terlebih dahulu variabel optimum untuk umur, ketinggian, kondisi tanah, 

intensitas sinar dan faktor pendukung pertumbuhan tanaman lainnya. 

Pengembangan Obat Malaria dari Ramuan Tradisional Indonesia yang 

disajikan oleh Mery Budiarti mendapatkan masukan dari pembahas yang 

antara lain: 

1. Untuk publikasi dalam jurnal dapat digunakan data ethnomedisin dan 

digabung dengan hasil skrining aktivitas. 

2. Replikasi uji  dalam penelitian harus menjamin reprodusibilitas hasil. 

3. Optimasi profil KLT dapat dilakukan dengan ekstrak DCM dan metanol 

dari BV untuk me-running 2 totolan sekaligus, coba beberapa fase 

gerak beragam polaritas. 

4. Uji aktivitas fraksi dan isolat (satu konsentrasi) merupakan data yang 

harus ada dalam rangkaian  uji isolasi, identifikasi, aktivitas. 

Edisi terakhir (edisi 4) rangkaian diseminasi menyajikan hasil penelitian 

uji praklinik ramuan jamu dan formulasi. Sebanyak tiga judul penelitian 

yang ditampilkan menyajikan simpulan sebagai berikut: 

1. Melalui penelitian Validasi Metode Penetapan Kadar Andrografolida 

sebagai Senyawa Penanda Ramuan Jamu Saintifik Diabetes Melitus 

dengan Metode KCKT diketahui bahwa kondisi optimasi dalam penetapan 
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kadar andrografolid menggunakan fase diam kolom C18 (4,6x150 mm), 

fase gerak ACN: air dengan perbandingan tertentu, flow rate 1 ml/menit 

telah memenuhi semua parameter validasi. 

2. Hasil penelitian Pengembangan Sediaan Kapsul Ramuan Jamu untuk 

Asam Urat dan Batu Saluran Kemih memberikan informasi kepada audien 

bahwa amilum adalah pengisi kapsul ramuan jamu asam urat yang lebih 

baik dibandingkan dengan avicel dan amilum, dilihat dari parameter sudut 

diam dan indeks pengetapan. Sedangkan lactose memiliki keunggulan 

sebagai pengisi kapsul ramuan jamu batu saluran kemih dibandingkan 

avicel dan amilum, dilihat dari parameter sudut diam dan indeks 

pengetapan. 

3. Khasiat dan Keamanan Jamu Penurun Gula Darah Hasil Ristoja 

menyebutkan bahwa pemberian ekstrak etanol A. papuana dan A. jiringa 

serta ekstrak air E. conchinchinensis dan A. jiringa sampai dosis 5000 

mg/kg BB pada tikus SD tidak menyebabkan kematian dan aman terhadap 

fungsi hepar dan ginjal. 

Pembahasan yang disampaikan oleh pakar terhadap penelitian berjudul 

“Validasi Metode Penetapan Kadar Andrografolida sebagai Senyawa 

Penanda Ramuan Jamu Saintifik Diabetes Melitus dengan Metode KCKT” 

mengkritisi kebaruan dalam riset andrografolida. Aspek HPLC dari 

andrografolid sudah cukup banyak publikasi sehingga perlu dicari topik 

riset memiliki nilai urgensi yang lebih tajam dan novelty (kebaharuan) dari 

aspek yang belum dilakukan peneliti lain. Selanjutnya, pada hasil 

penelitian sediaan kapsul jamu asam urat dan batu saluran kemih  saran 

perbaikan yang diberikan oleh pembahas adalah belum adanya rumusan 

masalah yang argumentatif dan persuasif. Data dan fakta penelitian 

terhadap bahan jamu yang telah diteliti sebelumya. Pernyataan-

pernyataan umum menunjukkan ketiadaan konten yang mengindikasikan 

konsep, falsafah, dan operasional penelitian yang dipilih. Urgensi cakupan 

bahan dan metode yang dipilih penelitian belum disampaikan. Terhadap 

penelitian “Khasiat dan Keamanan Jamu Penurun Gula Darah” pembahas 

menyampaikan masukan: 
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1. Penyajian aktivitas dalam prosen maksimal 100% diadjust dari blangko 

dan kontrol.  

2. Untuk referensi sebaiknya mengecek penyajian data efek anti alfa 

amilase dan alfa glukosidase pada artikel standar di jurnal internasional 

bereputasi 

3. Data yang disediakan dalam penelitian ini hanya alfa amilase, 

sedangkan alfa glukosidase belum ada. 

4. Hasil foto histopatologi (normal vs treatment) diperlukan untuk bukti 

dalam artikel  publikasi maupun pre komersialisasi.  

3. Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Dihasilkan di Bidang Tanaman Obat dan 

Obat Tradisional 

Capaian kinerja sebesar 5 dari target 5 penelitian. Judul terlihat pada tabulasi dibawah 

ini; 

Tabel 3.9. Hasil Litbang Bidang TOOT,  
B2P2TOOT Tahun 2020   

No Judul Penelitian Ketua Penelitian 

1 Pelaksanaan Riset Bahan Jamu: Pengembangan Budidaya 
Tanaman Meniran (Phyllanthus niruri L.) dalam rangka 
Penyediaan Bahan Baku Obat Tradisional yang Terstandar 

Fauzi, S.P., M.P. 

2 Pelaksanaan Community Empowerment: Studi Penggunaan 
Jamu oleh masyarakat untuk meningkatkan daya tahan tubuh 
selama wabah covid-19 

Fanie Indrian Mustofa, S.Si., 
M.P.H. 

3 Pelaksanaan Pengembangan Kemandirian Bahan Baku: 
Pengembangan johar sebagai obat antimalaria baru. Tahap 
IV: Karakterisasi Genetik Aksesi, validasi metode standarisasi 
casiarine A dengan HPLC, pengembangan teknik ekstraksi 
barakol dan uji coba sintesis 

Dr. Ir. Yuli Widyastuti, M.P. 

4 Pelaksanaan Uji Klinik Multisentra Dengan Kontrol: Observasi 
Klinik Ramuan Jamu sebagai Terapi Alternatif Tumor Jinak 
Payudara 

dr. Zuraida Zulkarnain 

5 Pelaksanaan Uji Praklinik: Studi Aktivitas Antihiperglikemik 
fraksi aktif hasil Riset Ristoja dan uji ramuan untuk stroke 

apt. Nuning Rahmawati, S.Farm., 
M.Sc. 

 

Ringkasan hasil penelitian sebagai berikut: 

a) Pelaksanaan Riset Bahan Jamu: Pengembangan Budidaya Tanaman Meniran 
(Phyllanthus niruri L.) dalam rangka Penyediaan Bahan Baku Obat Tradisional yang 
Terstandar 

Di dalam laporan ini disajikan pertumbuhan, produksi dan kualitas   Phyllanthus 

niruri L. pada perlakuan pola dan cara penanaman. Pola penanaman meniran yang 
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dilakukan antara lain budidaya monokutur dan budidaya tumpang sari. Pola 

penanaman tumpang sari yang dilakukan adalah penanaman meniran dengan 

tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan yang biasa dibudidayakan 

masyarakat. Tanaman hortikultura yang dipilih adalah cabe rawit (Capsicum 

frutescens L.)  sedangkan untuk tanaman perkebunan adalah sengon 

(Paraserianthes falcataria L.). Cara penanaman meniran dilakukan dengan cara 

disebar dan menggunakan jarak tanam.  

Budidaya meniran dengan pola tanam monokultur atau tumpang sari dengan 

cabe rawit yang cara tanam benih disebar dan dilakukan penjarangan 

menghasilkan pertumbuhan tinggi tanaman dan bobot kering herba/petak paling 

tinggi. 

Produksi berupa bobot segar herba/tanaman paling tinggi dihasilkan pada pola 

tanam tumpang sari meniran dengan cabe rawit cara menggunakan jarak tanam 

dan diberi mulsa, sedangkan bobot segar herba/petak yang paling tinggi  pada pola 

tumpang sari meniran dengan cabe rawit yang cara tanam benih disebar dan 

dilakukan penjarangan. 

Pola tanam monokultur dan tumpang sari meniran dengan cabe rawit atau 

dengan sengon memenuhi standar berdasrkan parameter kadar sari larut air 

maupun kadar sari larut etanol 

Semua perlakuan yang dicobakan dapat dideteksi kadar filantinnya.  Kadar 

filantin paling tinggi 0,1808 % diperoleh pada pola tanam tumpang sari meniran 

dengan cabe rawit cara  bibit ditanam menggunakan jarak tanam 

  
b) Pelaksanaan Community Empowerment: Studi Penggunaan Jamu oleh masyarakat 

untuk meningkatkan daya tahan tubuh selama wabah covid-19 

Penelitian ‘Studi Penggunaan Jamu oleh Masyarakat untuk Meningkatkan Daya 

Tahan Tubuh selama Wabah Covid-19’ ini diharapkan dapat mewujudkan 

masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat dengan menggunakan jamu dan dapat 

memanfaatkan pekarangan mereka secara produktif dengan budidaya tanaman 

obat.   

Pada umumnya masyarakat telah memiliki tingkat pengetahuan, sikap dan 

praktik yang baik dalam penggunaan jamu untuk meningkatkan daya tahan tubuh 

selama masa pandemi. Praktik penggunaan jamu oleh masyarakat selama wabah 
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Covid 19 memiliki hubungan yang bermakna dengan sikap, namun tidak 

berhubungan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. 

Praktik penggunaan jamu oleh masyarakat untuk meningkatkan daya tahan 

tubuh selama wabah Covid 19 merupakan hal yang umum dilakukan di Indonesia, 

dan berhubungan dengan tempat tinggal dan usia responden.  

c) Pelaksanaan Pengembangan Kemandirian Bahan Baku: Pengembangan johar 

sebagai obat antimalaria baru. Tahap IV: Karakterisasi Genetik Aksesi, validasi 

metode standarisasi casiarine A dengan HPLC, pengembangan teknik ekstraksi 

barakol dan uji coba sintesis 

Hasil perbanyakan koleksi plasma nutfah tertanam di Kebun Percobaan Tegal 

gede Karanganyar. Uji adaptasi aksesi telah masuk tahun ke-3 dengan hasil 

terkoleksinya 70 nomor aksesi yang berasal dari 14 lokasi. Keseluruhan nomor 

koleksi mampu tumbuh dan beradaptasi pada lokasi uji di Kebun Tegalgede 

Karanganyar pada ketinggian 200 m dpl. Hasil pengamatan morfologi dan 

produktivitas aksesi yang dilakukan pada dua musim pengamatan (musim panas 

dan musim hujan), menunjukkan adanya konsistensi pertumbuhan dari masing-

masing aksesi. Sampai tahap ini sebagian nomer aksesi telah memasuki fase 

reproduksi sehingga sudah dapat diambil data kuantitatif untuk penentuan sifat-sifat 

unggul dari tiap nomer. 

Johar merupakan tumbuhan obat yang termasuk dalam famili Fabaceae, 

berupa pohon yang sering ditanam sebagai peneduh jalan. Perbanyakan benih 

johar dari berbagai wilayah menghasilkan 70 nomer koleksi yang terdiri atas 14 

kelompok aksesi. Pada awal masa pertumbuhan perbedaan karakter antara aksesi 

yang mencolok hanya pada ukuran dan warna daun. Pengamatan tahun ke-3 

menunjukkan bahwa setiap nomor memiliki data adaptasi berbeda pada lingkungan 

koleksi, ditandai dengan perbedaan pertumbuhan, karakter percabangan dan fase 

pembungaan. Profil fitokimia menunjukkan sedikit perbedaan meliputi jumlah dan 

intensitas warna spot berdasarkan profil kromatogram secara KLT. 

Aksesi johar yang berasal dari berbagai wilayah dapat beradaptasi dengan baik 

pada kondisi lingkungan di Karangnyar pada ketinggian 200 m dpl karena sebagian 

telah masuk fase generatif. 
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Berdasarkan tipe pertumbuhan, koleksi aksesi johar dapat dikelompokkan 

dalam 3 tipe yaitu globular (membulat), columnar (tinggi ramping) dan spread 

(menyebar).  

Diperlukan karakterisasi lanjut guna menentukan pengelompokkan 70 aksesi 

johar guna mengurangi populasi. 

d) Pelaksanaan Uji Klinik Multisentra Dengan Kontrol: Observasi Klinik Ramuan Jamu 

sebagai Terapi Alternatif Tumor Jinak Payudara 

Pengobatan  dengan jamu/herbal pada penderita tumor jinak maupun kanker 

payudara masih menjadi kontroversi dewasa ini. Dunia medis modern di Indonesia 

menentang pengobatan ini baik sebagai alternatif maupun komplementer. 

Pengobatan dengan jamu/herbal dianggap sebagai alasan banyaknya kasus yang 

terlambat ditangani dan berakhir fatal. Namun demikian tidak sedikit penderita 

tumor jinak dan kanker payudara yang menambahkan jamu maupun herbal  dalam 

perjalanan pengobatan penyakitnya (Hasanah and Widowati, 2016).  

Tumor jinak dan kanker payudara sering memiliki durasi lama dengan masa 

remisi dan relaps. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan penambahan 

pengobatan dengan jamu/herbal, antara lain faktor sosiodemografi, sikap, 

pengetahuan, dukungan keluarga dan lama sakit. Dengan mengetahui faktor-faktor 

ini dapat membantu dalam memahami situasi dan kondisi pasien sekaligus 

membuka wawasan alasan pemilihan pengobatan pasien.  

Faktor yang secara signifikan langsung mempengaruhi pemilihan jamu/herbal 

pada pasien tumor dan kanker payudara yaitu faktor predisposisi sikap dan faktor 

pendukung persepsi pembiayaan.  

Perlu adanya penelitian lebih lanjut (uji klinik) tentang khasiat dan keamanan 

jamu/herbal terhadap tumor jinak maupun kanker payudara untuk mengetahui 

sejauh mana dan pada stadium berapa jamu/herbal berkhasiat. 

e) Pelaksanaan Uji Praklinik: Studi Aktivitas Antihiperglikemik fraksi aktif hasil Riset 

Ristoja dan uji ramuan untuk stroke 

Diabetes melitus (DM) atau penyakit kencing manis adalah suatu gejala 

kelainan dalam tubuh yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa dalam darah 

(hiperglikemia). Indonesia merupakan negara urutan ke-7 dengan prevalensi 

diabetes tertinggi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan konfirmasi keamanan 
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dan aktivitas antihiperglikemik in vivo ekstrak air dan ekstrak etanol aktif terpilih 

hasil Ristoja terhadap tikus uji galur Sprague-Dawley.. 

Induksi hiperglikemik tikus uji dilakukan dengan pemberian dosis tunggal 

aloksan 150 mg/kg bb i.p. Sediaan uji diberikan selama 7 hari berturut-turut setelah 

48 jam injeksi aloksan dengan glibenklamid 3,2 mg/kg bb sebagai standar. 

Pengambilan darah uji melalui vena orbitalis mata dilakukan pada hari ke-0 dan ke-

2 setelah injeksi aloksan serta hari ke-7 pemberian sediaan dan dilakukan 

penetapan kadar glukosa, ureum, kreatinin, SGPT dan SGOT. Kesehatan dan 

bobot badan hewan uji dimonitor secara berkala selama uji. Pada akhir perlakuan 

tikus dikorbankan, dilakukan pembedahan dan isolasi organ pankreas, hepar, 

ginjal, jantung, lambung dan paru untuk dilakukan histopatologi. 

In conclusion, dari hasil penelitian diketahui bahwa pemberian aloksan dosis 

tunggal 150 mg/kg bb i.p dapat menginduksi tikus menjadi hiperglikemik (p<0,05). 

Ekstrak etanol daun Cananga odorata menunjukkan aktivitas antihiperglikemik 

tertinggi dibandingkan dengan 17 ekstrak lainnya, ditandai dengan aktivitas 

penurunan kadar glukosa darah tikus uji sebesar 34,69% sebelum dan sesudah 

perlakuan (p=0,047) dan pemberian ekstrak etanol daun Cananga odorata selama 

7 hari aman terhadap fungsi hepar dan ginjal ditunjukkan dengan tidak terjadinya 

perubahan signifikan kadar urea, kreatinin, SGPT dan SGOT tikus uji serta 

persentase kerusakan sel yang tidak berbeda signifikan dbandingkan kelompok 

kontrol (p>0,05). 

Pemberian aloksan dosis tunggal 150 mg/kg bb i.p dapat menginduksi tikus 

menjadi hiperglikemik (p<0,05). 

Ekstrak etanol daun Cananga odorata (A10) dan ekstrak air Peronema 

canescens (B10) menunjukkan aktivitas antihiperglikemik tertinggi dibandingkan 

dengan 16 ekstrak lainnya, ditandai dengan aktivitas penurunan kadar glukosa 

darah tikus uji berurutan sebesar 34,69 dan 34,42% sebelum dan sesudah 

perlakuan (p<0,005). 

Pemberian ekstrak etanol daun Cananga odorata (A10) dan ekstrak air 

Peronema canescens (B10) selama 7 hari aman terhadap fungsi hepar dan ginjal 

ditunjukkan dengan tidak terjadinya perubahan signifikan (p>0,05) kadar urea, 

kreatinin, SGPT dan SGOT tikus uji. 

f) Standarisasi TO 
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1. Karena adanya efisiensi anggaran maka penelitian untuk Standarisasi Tanaman 

Obat di hilangkan. 

4. Jumlah laporan Status Kesehatan Masyarakat hasil Riset Kesehatan Nasional 

Wilayah IV 

 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program Pemerintah yang 

bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh 

rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Program ini 

merupakan produk dari Undang-Undang (UU) Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS).  

 Jaminan Kesehatan Nasional bertujuan untuk menjaga masyarakat agar tetap 

produktif, baik secara sosial maupun ekonomi. Keberadaan program Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) diharapkan mampu membuat rakyat lebih sejahtera. 

Perjalanan 5 tahun pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional menunjukkan masih 

terdapat beberapa hal yang dinilai memerlukan perbaikan. Beberapa isu yang 

mengemuka dalam perjalanan JKN, antara lain defisit, mutu layanan klinis, besaran tariff 

Indonesia Case Base Group (INA-CBGs), klasifikasi dan kompetensi rumah sakit, 

standar mutu layanan rumah sakit, konflik manajemen dan dokter, keterbatasan sumber 

daya manusia kesehatan profesional, disharmoni regulasi, ketidaksesuaian regionalisasi 

tarif dengan unit cost pelayanan, kelengkapan petunjuk teknis pelayanan JKN, 

sosialisasi dan edukasi JKN, keberadaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) 

terintegrasi antara BPJS Kesehatan dengan Fasilias Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 

dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL), kemampuan teknis verifikator, 

fraud, besaran iuran premi,  tarif e-catalogue, keterlambatan pencairan jasa pelayanan, 

model CoB, peran dinas kesehatan, peran Tim Kendali Mutu dan Kendala Biaya.  

 Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional 

mengamanatkan seluruh penduduk masuk sebagai peserta BPJS Kesehatan paling 

lambat tanggal 1 Januari 2019. Setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan 

kesehatan yang bersifat pelayanan perorangan, mencakup pelayanan promotif, 

preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai 

sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah 



 

                            Laporan Kinerja B2P2TOOT Tahun 2020  

 

  

63 

 

bertanggungjawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan dan penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program jaminan kesehatan. 

 Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2017 tentang Optimalisasi pelaksanaan 

program Jaminan Kesehatan Nasional, Menteri Kesehatan antara lain diinstruksikan 

untuk menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan 

Nasional, terutama obat esensial, serta menjamin ketersediaan sarana dan prasarana 

serta sumber daya manusia pada fasilitas kesehatan bersama Pemerintah Daerah, 

TNI/Polri, dan swasta.     

 Evaluasi merupakan bagian dari upaya untuk menjamin pencapaian tujuan dari 

Jaminan Kesehatan Nasional, sebagai dasar atas koreksi yang harus dilakukan. Pada 

Perpes tersebut mengamanatkan Menteri berkoordinasi dengan Dewan Jaminan Sosial 

Nasional (DJSN) untuk melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan 

Jaminan Kesehatan. 

 Program Jaminan Kesehatan Nasional telah berjalan selama 5 tahun. Pemerintah 

perlu melihat secara komprehensif seluruh aspek yang mempengaruhi pelaksanaan 

program tersebut, baik ditinjau dari sisi regulasi, tata kelola, penyelenggara, penyedia 

pelayanan kesehatan, peserta, maupun hal-hal terkait lainnya. Penilaian yang 

komprehensif ini diperlukan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan serta 

perbaikan yang berkelanjutan dan penyempurnaan dari Jaminan Kesehatan Nasional, 

melalui penelaahan terhadap instrumen legal, teknis, dan pembiayaan 

Tujuan umum pelaksanaan riset ini; dihasilkannya rekomendasi kebijakan untuk 

penguatan pencapaian Pelayanan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage, 

UHC) dan perbaikan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Secara khusus tujuan khusus yang ingin dicapai adalah: 

a. Diperolehnya baseline indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional 2020 – 2024 dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020 – 

2024 berbasis fasilitas kesehatan. 

b. Diperolehnya gambaran kondisi fasilitas pelayanan kesehatan (supply side) di 

era Jaminan Kesehatan Nasional (2019) dan perbandingannya dengan kondisi 

tahun 2011 dalam Rifaskes 2011.  

c. Dihasilkannya pemetaan kemampuan puskesmas dalam tatalaksana 144 

diagnosa penyakit. 



 

                            Laporan Kinerja B2P2TOOT Tahun 2020  

 

  

64 

 

d. Diperolehnya informasi dan rekomendasi perbaikan tata kelola (governance) 

Jaminan Kesehatan Nasional. 

e. Diperolehnya informasi dan rekomendasi sistem informasi JKN. 

f. Dihasilkannya informasi dan rekomendasi engenai kepesertaan JKN. 

g. Dihasilkannya informasi dan rekomendasi mengenai kesiapan sumber daya 

manusia. 

h. Diperolehnya informasi dan rekomendasi mengenai obat dan alat kesehatan 

terkait JKN 

i. Diperolehnya informasi dan rekomendasi mengenai pembiayaan JKN 

j. Diperolehnya informasi dan rekomendasi mengenai pelayanan JKN (kesiapan 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama [FKTP] dan Fasilitas Kesehatan Rujukan 

Tingkat Lanjutan [FKRTL], kredensialing, aksesibilitas, sistem rujukan, serta 

clinical pathway). 

k. Diperolehnya informasi mengenai kendala dalam pelaksanaan JKN di tingkat 

FKTP dan FKRTL. 

l. Diperolehnya informasi outcome JKN (efektivitas, responsivitas, mutu layanan, 

efisiensi, dan keberlanjutan).  

B2P2TOOT selaku Korwil IV mengampu lokasi provinsi; Kepulauan Riau, Jambi, 

Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah dan 

Sulawesi Barat. Tahapan kegiatan Rifaskes tertuang dalam gambar berikut: 
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 Gambar 

 

a. Rakornis Pusat 

Tujuan kegiatan Rakornis Pusat adalah:

1. Melakukan koordinasi Badan Litbangkes dengan Korwil dan BPS Pusat

2. Sosialisasi dan sosialisasi cara updating sampel ruta balita kepada PJT Kab./ 

Kota. 

Peserta:  

1. Badan Litbangkes

2. BPS Pusat 

3. Korwil 

4. PJ Prov 

5. PJT Kab./ Kota 

6. Tim Teknis 

 

Gambar 3.2. Tahapan Pelaksanaan SSGI  

Korwil IV B2P2TOOT Tahun 2020 

kegiatan Rakornis Pusat adalah: 

Melakukan koordinasi Badan Litbangkes dengan Korwil dan BPS Pusat

Sosialisasi dan sosialisasi cara updating sampel ruta balita kepada PJT Kab./ 

Badan Litbangkes 
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Melakukan koordinasi Badan Litbangkes dengan Korwil dan BPS Pusat 

Sosialisasi dan sosialisasi cara updating sampel ruta balita kepada PJT Kab./ 
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7. Tim Mandat 

8. Tim Manajemen 

Output: 

1. Segera melakukan koordinasi dengan Provinsi (Rakornis Provinsi) 

2. Segera melakukan rekrutmen tenaga updating dan tenaga pengumpul data 

Metode: 

VICON 1 hari 

b. Rekrutmen tenaga updating dan pengumpul data  

Petugas Updating Data 

Syarat Utama 

1. Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas di Wilayah BS Terpilih 

2. Pendidikan D3, D4, S1 Gizi 

3. Sehat dan bebas komorbid 

4. Umur Maksimal 35 Tahun, 

5. Jika >35 Tahun ada surat pernyataan  

6. Bersedia Tes Rapid  

7. Wajib mengikuti Protokol Kesehatan COVID-19 

Tugas Utama 

1. Mengikuti  sosialisasi cara updating data melalui Vicon selama 1 hari 

2. Melakukan updating data Rumah tangga Balita di Bloks Sensus (BS) terpilih 

3. Mencetak form updating dari soft file yg diberikan pada saat sosialisasi 

4. Mengisi form updating 

5. Menyerahkan hasil updating ke PJO Kab/Kota 

Petugas Pengumpul Data 

Syarat Utama 

1. Petugas Pengumpul Data adalah Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas di Luar 

BS terpilih 

2. Pendidikan D3, D4, S1 Gizi 

3. Sehat dan bebas komorbid 

4. Umur Maksimal 35 Tahun, 

5. Jika >35 Tahun ada surat pernyataan  

6. Bebas dari COVID-19Tes Swab PCR dan Tes Rapid  

7. Menguasai program Microsoft excel dan word 
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8. Bagi enum perempuan tidak sedang hamil  

9. Wajib mengikuti Protokol Kesehatan COVID-19 

Tugas Utama 

1. Mengikuti  workshop enumerator (TC) di Kab/Kota selama 5 hari (4 hr Vicon & 

1 hr Persiapan Turlap di Dinkes Kab/Kota) 

2. Melakukan Pengumpulan, Entri dan Pengiriman Data 

3. Membawa dan mengembalikan SPJ ke Dinas Kesehatan 

4. Membawa & memberikan APD dan Bahan Kontak untuk responden 

c. Para-RAKORNIS 

Tujuan kegiatan Pra-Rakornis adalah Memperoleh informasi dan kesepakatan 

mengenai rencana pelaksanaan kegiatan Rakornis Provinsi di setiap provinsi. 

Peserta : Dinas Kesehatan Provinsi, PJO Provinsi, PJAL Provinsi, PJ Provinsi, 

Pendamping Teknis Provinsi, SAL, PJT Kab/Kota. 

Metode : Vicon = 1 Hari 

d. RAKORNIS PROVINSI 

Tujuan Rakornis Provinsi adalah : 

1. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan SSGI-2020 Tingkat Provinsi 

2. Memperoleh data dukung terkait rencana Workshop tenaga pengumpul data 

(TC), strategi dan mekanisme pelaksanaan pengumpulan data dan 

penanganan terhadap subyek maupun tim pelaksana jika terjadi reaktif atau 

terkonfirmasi positif Covid-19 

Peserta : Kepala Satker, Wakil Korwil, Tim Manajemen Korwil, Kepala Dinas 

Kesehatan Provinsi, Gugus Tugas Covid-19 Provinsi, PJO dan PJAL Provinsi, PJ 

Provinsi, Pendamping Teknis dan Mandat Provinsi, SAL Provinsi, Kepala Dinas 

Kesehatan Kab./ Kota, PJT Kab./ Kota, PJO dan PJAL Kab./ Kota. 

Metode : Vicon = 2 hari 

Informasi Hasil Rakornis Provinsi 

1. Diperoleh informasi pengiriman logistik di Kab/kota (nama, ho HP, alamat 

pengiriman) 

2. Diperoleh kesepakatan antara Balitbangkes, Dinkes Provinsi, Dinkes 

Kab/Kota, terkait : 

a. Pelaksanaan Studi di Tingkat Kab/Kota 

b. Rencana Tes Rapid dan SWAB PCR bagi Tim Pengumpul data 
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c. Rencana Workshop Tenaga Pengumpul Data (TC)  

d. Rencana Pengumpulan data 

3. Diperoleh kesepakatan dengan Balitbangkes, Dinkes Prov/Kab/Kota dan 

Gugus Tugas COVID-19 Prov/Kab/Kota  ttg Sosialisasi SSGI, Pengawalan, 

dan Mekanisme penanganan apabila terdapat Subyek dan Tim terjadi Reaktif 

atau Terkonfimasi Positif COVID-19 : 

a. Proses Evakuasi & Penanganan    

b. Tempat Isolasi Mandiri 

c. Tempat Karantina 

e. Sosialisasi Updating Ruta Balita 

Tujuan Sosialisasi Updating RUTA Balita adalah Sosialisasi dan Pelatihan kepada 

Petugas Updating (Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas) tentang cara melakukan 

updating RUTA Balita SSGI 2020 dan Kesepakatan waktu mulai dan selesai 

updating. 

Peserta : TPG di BS terpilih, PJO, PJAL, PJT Kab./ Kota, Pendamping Teknis 

Metode : Vicon = 1 hari 

Output dan Tindak Lanjut Sosialisasi Updating: 

1. Petugas updating dapat memahami cara melakukan updating RUTA Balita 

2. Penetapan waktu mulai Pelaksanaan updating  

3. Penetapan mekanisme updating RUTA Balita 

4. Penetapan penyerahan hasil updating RUTA Balita kepada PJO/PJAL Kab/Kota 

f. Workshop PJT Kab/Kota (TOT) 

Tujuan workshop PJT Kabupaten/Kota adalah  

Menyamakan  pemahaman PJT Kab/Kota terhadap semua Teori dan Manajemen 

yang akan dilatihkan kepada Tim Pengumpul Data. 

Peserta : PJT Kabupaten/Kota, Tim teknis, Tim Mandat, PJ Provinsi, SAL, Tim 

Manajemen Administrasi dan Keuangan, serta BPS Pusat sebagai narasumber. 

Workshop PJT Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 4 hari melalui Vicon dari 

rumah masing-masing. 

Setelah TOT PJT Provinsi dan PJT Kab/Kota Langsung Berangkat Menuju Provinsi. 

g. KOORDINASI DI PROVINSI 
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Tujuan pertemuan adalah untuk melakukan koordinasi dengan Dinkes Provinsi dan 

Gugus Tugas COVID-19 Provinsi sebelum kegiatan TC dan Pengumpulan data di 

Kabupaten/Kota. 

Peserta  Pusat    : Maksimal 8 orang (PJ Provinsi dan PJT Kabupaten/Kota) 

Peserta Provinsi : Kepala Dinkes Provinsi, PJO/PJAL Provinsi dan Gugus  

                             Tugas COVID-19 Provinsi 

Pertemuan Tatap Muka Langsung Di Dinas Kesehatan selama 1 hari. 

PJT Kab/Kota Yang Tidak Mengikuti Koordinasi = Langsung Menuju Kab/Kota 

Masing-Masing. 

h. Workshop Tenaga Pengumpul Data (TC) 

Tujuan TC adalah melatih tenaga pengumpul data agar mampu dan terampil 

melakukan wawancara dengan baik dan benar dengan mematuhi protokol 

kesehatan pandemi Covid-19, mampu mengentri data dan mengirimkan data 

dengan baik dan benar. 

Sasaran Pelatihan : Tim Pengumpul Data (Utama dan Cadangan) 

Peserta : Kepala Dinas Kesehatan Kab./ Kota, PJO, dan PJAL Kab./ Kota, PJT 

Kab./ Kota, PJ Provinsi, Tim Pendamping Teknis, Tim Mandat, Tim Manajemen 

Korwil. 

Metode : selama 5 hari (4 hari secara vicon dan 1 hari persiapan turun lapangan di 

Dinkes Kab./ Kota) 

i. Pengumpulan Data 

1 tim = 2 orang 

1 tim maksimal mengerjakan 5 blok sensus (BS) 

1 BS = 2 hari 

5 BS = 10 hari 

Skenario Pengumpulan Data : 

BS 1 : 

 Ijin ke pemerintah desa (Kades/Lurah/RW/RT) di BS terpilih 

 Berkoordinasi dg Penunjuk Jalan (Kader Posyandu) 

 Melakukan puldat di RUTA Balita terpilih di BS terpilih berdasarkan hasil 

updating 

 Wawancara 
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BS 2 : 

 Ijin ke pemerintah desa (Kades/Lurah/RW/RT) di BS terpilih 

 Berkoordinasi dg Penunjuk Jalan (Kader Posyandu) 

 Melakukan puldat di RUTA Balita terpilih di BS terpilih berdasarkan hasil 

updating 

 Wawancara 

Satu Tim Maksimal Melakukan Pengumpulan Data di 5 BS = 10 HR 

j. Pembuatan Laporan 

1. Laporan Nasional Pelaksaanaan Pemantauan Pertumbuhan Balita dan 

Determinan Status Gizi oleh tim teknis  dibantu PJT Kabupaten/ Kota 

2. Laporan Proses Pelaksanaan Studi oleh masing-masing korwil dan Tim 

Sekretariat Riskesnas dibantu oleh PJ Provinsi 

k. Diseminasi Hasil 

Studi Pelaksanaan Pemantauan Pertumbuhan Balita Dan Determinan Status Gizi 

Pada Masa Pandemi Covid-19 Dengan Petokol Kesehatan Tahun 2020. 

 

Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan 

1. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/41/2020 Tentang 

Integrasi Pemantauan Pertumbuhan Perkembangan serta Pemberian Vitamin A  

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat No.HK.02.02/V/393/2020 

Tentang Pelayanan Gizi Dalam Pandemi COVID-19. Selanjutnya secara lebih 

teknis dijelaskan lebih lanjut pada Buku Pedoman Pelayanan Gizi pada Masa 

Tanggap Darurat COVID-19 yang dikeluarkan oleh Direktorat Gizi Masyarakat 

Tahun 2020.  

3. Peraturan Presiden no.18 tentang RPJMN 2020-2024 bahwa masalah kematian ibu 

dan stunting merupakan Major Project Nasional, selain itu adanya komitmen 

pemerintah terhadap capaian SDGs tujuan no 2 tentang upaya mengakhiri 

kelaparan mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung 

pertanian berkelanjutan. 

4. Surat Sekretaris Badan Litbangkes kepada Ketua Korwil 1-5 tanggal 23 Januari 

2020 tentang permintaan PJT provinsi dan kabupaten/kota 

5. Surat Plh Sekretaris Badan Litbangkes kepada Ketua Korwil 1-5 tanggal 24 Januari 

2020 tentang permintaan wakil koordinator SSGI Tahun 2020 
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6. Surat Kepala B2P2TOOT kepada Sekretaris Badan Litbangkes tanggal 30 Januari 

2020 tentang permintaan PJT provinsi dan kabupaten/kota  

7. Surat Kepala B2P2TOOT kepada Sekretaris Badan Litbangkes tanggal 31 Januari 

2020 tentang permintaan wakil koordinator wilayah SSGI Tahun 2020 

8. Surat Kepala B2P2TOOT kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi tanggal 7 

Februari 2020 tentang Permintaan Koordinator, Penanggung Jawab Operasional, 

Penanggung Jawab Administrasi dan Keuangan Provinsi Studi Status Gizi 

Indonesia Tahun 2020.  

9. Surat Kepala B2P2TOOT kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tanggal 

7 Februari 2020 tentang Permintaan Koordinator, Penanggung Jawab Operasional, 

Penanggung Jawab Administrasi dan Keuangan Kabupaten/Kota Studi Status Gizi 

Indonesia Tahun 2020 

10. Surat Kepala Badan Libangkes kepada Ketua Korwil 1-5 tanggal 29 Juli 2020  

tentang rencana pelaksanaan Studi Status Gizi Indonesia Tahun 2020, berisikan 

perintah untuk menindaklanjuti semua kegiatan dan berkoordinasi dengan 

Sekretariat Badan Litbangkes dan Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat 

11. surat Kepala Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat kepada Sekretaris Badan 

Litbangkes tanggal 17 September 2020 tentang perlindungan Tim Studi Status Gizi 

Indonesia Tahun 2020, berisikan tentang pemberian perlindungan kepada tim yang 

akan turun kelapangan dengan alat pelindung diri dan pemberian transportasi, 

akomodasi, biaya hidup apabila selama menjalankan tugas dinyatakan reaktif 

12. Surat persetujuan manajemen etik tanggal 27 Oktober 2020 untuk penelitian Studi 

Pelaksanaan Pemantauan Pertumbuhan Balita dan Determinan Status Gizi Pada 

Masa Pandemi Covid 19 Dengan Protokol Kesehatan Tahun 2020  

13. Surat Kepala Badan Litbangkes kepada Menteri Dalam Negeri tanggal 3 November 

2020 terkait dengan izin pelaksanaan penelitian  

14. Surat Kepala Badan Litbangkes kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana tanggal 3 November 2020 terkait dengan izin pelaksanaan penelitian  

15. Surat Kepala Badan Litbangkes kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 

tanggal 3 November 2020 perihal pelaksanaan SSGI, berisikan tentang 

permohonan menjadi koordinator, penunjukan penanggung jawab operasional 

kabupaten/kota dan rekrutmen petugas updating dan tim enumerator. 
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16. Surat Kepala Badan Litbangkes kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 

tanggal 6 November 2020 perihal pelaksanaan SSGI,  

17. Surat Kepala B2P2TOOT kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tanggal 

10 November 2020 perihal pelaksanaan SSGI,  

18. Surat Kepala Badan Litbangkes kepada Kepala Satker Selaku Ketua Korwil I-IV 

tanggal 11 November 2020 perihal pelaksanaan SSGI, terutama terkait dengan 

Koordinator Teknis Tiap Korwil 

19. Surat Rekomendasi Kepala BNPB kepada Kepala Badan Litbangkes tanggal 11 

November 2020 tentang rekomendasi pelaksanaan penelitian 

20. Keputusan Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan 

Obat Tradisional Nomor HK.02.03/3/2183/2020 tentang Penanggung Jawab Teknis 

Provinsi dan Kabupaten/Kota Studi Pelaksanaan Pemantauan Pertumbuhan Balita 

dan Determinan Status Gizi Pada Masa Pandemi Covid-19 Dengan Protokol 

Kesehatan Tahun 2020; 

21. Keputusan Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan 

Obat Tradisional Nomor HK.02.03/3/2184/2020 tentang Koordinasi, Penanggung 

Jawab Operasional, Penanggung Jawab Administrasi Keuangan dan Logistik 

Provinsi dan Kabupaten/Kota Studi Pelaksanaan Pemantauan Pertumbuhan Balita 

dan Determinan Status Gizi Pada Masa Pandemi Covid-19 Dengan Protokol 

Kesehatan Tahun 2020; 

22. Keputusan Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan 

Obat Tradisional Nomor HK.02.03/3/2205/2020 tentang Tim Manajemen Korwil IV 

Studi Pelaksanaan Pemantauan Pertumbuhan Balita dan Determinan Status Gizi 

Pada Masa Pandemi Covid-19 Dengan Protokol Kesehatan Tahun 2020. 

 

Kendala yang dihadapi tahun 2020   

1. Kendala  teknis yang dihadapi selama MOT adalah beberapa peserta mengalami 

gangguan sinyal internet sehingga tidak dapat mengikuti MOT dengan optimal dan 

penyampaian materi secara online juga memiliki kelemahan yaitu peserta tidak 

fokus dalam menyimak materi yang disampaikan dan tidak ada kontrol dan interaksi 

yang memadai antara pemateri dan peserta MOT. 

2. Kegiatan MOT ini juga berbarengan dengan libur panjang nasional sehingga 

kehadiran peserta dalam Zoom  MOT tidak maksimal. 
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3. Kendala perizinan dari Dinas Kesehatan daerah yang akan diujicobakan yang 

merupakan wilayah zona merah COVID 19 maka uji coba lapangan dilakukan 

dengan metode daring (dalam jaringan). 

4. Metode daring memiliki kelemahan karena sangat bergantung pada kondisi sinyal 

internet, sehingga terkendala pada kualitas audio visual bahkan sampai dengan 

terputusnya akses. Kendala ini ada namun masih bisa diatasi karena secara global 

kegiatan rakornis dapat dilaksanakan dengan baik. 

5. Dikarenakan swab test COVID-19 membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga 

sebelum proses pengumpulan data berlangsung semua enumerator dilakukan 

pemeriksaan rapid COVID-19 terlebih dahulu. 

6. Waktu updating yang singkat juga merupakan kendala utama yang dihadapi tenaga 

updating. 

7. Kendala salah satunya ketika listrik padam yang menyebabkan terganggunya sinyal 

internet. 

8. Kendala yang terjadi adalah tidak didapat data update rumah tangga yang valid 

karena tenaga updating tidak turun ke lapangan, hanya berdasar pada data 

puskesmas yang melakukan penimbangan terakhir pada posyandu. 

 

Tindak lanjut mengatasi kendala Tahun 2020   

1. Meski terkendala pandemi covid dalam kategori zona merah, kegiatan tetap 

dilaksanakan dengan disiplin dengan penerapan protokol kesehatan. 

2. hambatan terkait koordinasi secara daring, namun keseluruhan koordinasi berjalan 

lancar dan baik. PJO dan PJAL sangat membantu dalam pelaksanaan seluruh 

kegiatan  

3. Nama calon tenaga pengumpul data yang sudah diseleksi oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten, daftarnya dikirim ke manajemen Korwil untuk dilakukan verifikasi, cek 

duplikasi dan rekam jejak selama mengikuti Riset Kesehatan Nasional.  

4. Melakukan serangkaian pertemuan untuk penyusunan laporan baik nasional 

maupun provinsi. Meliputi: pertemuan awal pengisian dummy tabel, pemaparan 

bersama dengan tim teknis, finalisasi laporan ditingkat Korwil, dan sinkronisasi 

laporan nasional dan provinsi.  
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5. Layanan Sarana dan Prasarana 

Hasil kegiatan layanan sarana dan prasarana meliputi: 

a. Pengadaan alat laboratorium  

Alat laboratorium  yang diadakan di tahun 2020 antara lain 

 

Tabel 3.10 Pengadaan Alat Laboratorium  
B2P2TOOT Tahun 2020 

 

b. R

e

n

o

v

a

s

i

 

G

e

d

u

n

Gedung Laboratorium  

Renovasi gedung Rumah Riset Jamu dilakukan pada lantai dua. Peruntukan 

ruangan akan digunakan untuk ruang rapat.  

Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan   

1. Ajuan speksifikasi alat laboratorium dari pengguna telah dibahas tahun 2018  

2. Rencana renovasi laboratorium sudah dibahas tahun 2018 seperti rencana 

anggaran biaya 

 

Kendala yang dihadapi     

1. Belum familiar dengan LPSE 4.3 

2. Perubahan Rencana Umum Pengadaan 

No Nama Alat Jumlah  Satuan Peruntukan  
1 CFX96 Touch Real-Time PCR 1 Unit Laboratorium 

Instrumen 
2 Ultra Low Temperature Freezer -86 

DegC 
1 Unit Laboratorium 

Sistematikan 
Tumbuhan 

3 PL6500 Lab Freezer -40oC 2 Unit Laboratorium 
Farmakologi 4 PL6500 Souble-Door Lab Refigerator 

1006 Liters 
2 Unit 

5 Speedy Autoclave Model SX-700 1 Unit 
6 BSC ESCO SC2-4S1 2 Unit 
7 Skyfire 32 1 Unit  
8 Mikropipette plus 1 Unit  
9 Vortex Mixer 1 Unit  
10 Mini Centrifuge 1 Unit  
11 High-speed Refrigerated Micro 

Centrifuge 
1 Unit  

12 Duraline Pass Box 1 Unit  
13 HVAC 1 Unit  
14 Lemari Reagent (Chemicals Stroge 

Corrosive) 
1 Unit  
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3. Musim hujan yang menganggu kecepatan pelaksanaan renovasi laboratorium  

Tindak lanjut mengatasi kendala   

1. Melakukan workshop dan mengundang narasumber terkait penggunaan LPSE  

2. Melakukan revisi RUP sesuai dengan perubahan terupdate dari pentunjuk 

operasional kegiatan 

3. Renovasi gedung laboratorium diprioritaskan untuk lingkup kegiatan yang 

berhubungan dengan cuaca, seperti rehab dinding luar, pengecoran atap dan 

pemasangan atap. Untuk kegiatan interior bisa dilaksanakan walaupun hujan 

turun.  

6. Layanan dukungan managemen 

Kegiatan dukungan managemen seperti: 

a. Layanan perencanaan dan anggaran 

Kegiatan terkait perencanaan dan anggaran seperti: 

1. Pada pelaksanaan anggaran tahun 2020.  

Kegiatan 2020 disusun mulai 2018 sehingga dalam pelaksanaannya ada 

beberapa perubahan yang perlu direvisi seperti: 

i. Revisi rencana penarikan dana setiap triwulan.  

ii. Revisi pergeseran antar komponen didalam ouput yang sama 

dikarenakan adanya perubahan metode Penelitian, konfirmasi 

lapangan pada kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan, 

pergeseran pada Riset Fasilitas Kesehatan yang semula 

mengalokasikan anggaran untuk penyusunan laporan hanya untuk 

1 laporan kegiatan namun perlu ditambahkan laporan Rifaskes 

tentang Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama  

iii. Revisi pengalokasian gaji 14 yang semula belum ada  

2. Menyusun rencana kegiatan tahun 2021 

Kegiatan 2021 sudah mulai disusun dari tahun 2020 seperti: 

i. Pengusulan Stándar Biaya Masukan Tahun 2021. Usulan, rasio 

antara uang harian dengan uang penginapan tidak sama antar 

satu provinsi dengan provinsi lain, sehingga diusulkan rasionya 

sama. Logikanya besaran uang harian mengikuti uang 

penginapan. 
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ii. Penyusunan anggaran pada aplikasi e_renggar, dalam pengisian 

ini, B2P2TOOT memasukan data ke Puslitbang Sumber Daya dan 

Pelayanan Kesehatan sebagai pengampu.  

iii. Pembahasan kebijakan perencanaan dan pengganggaran Badan 

Litbangkes 2021 

iv. Pembahasan pagu anggaran dengan Badan Litbangkes 

v. Penyusunan pagu anggaran, dimulai dengan penyusunan catatan 

hasil desk satker. penyusunan catatan hasil desk dengan Badan 

Litbangkes, penyusunan catatan hasil penelitian dengan Biro 

Perencanaan dan Anggaran, dan catatan hasil evaluasi dari APIP, 

vi. Penyusunan pagu alokasi anggaran, dimulai dengan penyusunan 

catatan hasil desk satker, penyusunan catatan hasil desk dengan 

Badan Litbangkes, penyusunan catatan hasil penelitian dengan 

Biro Perencanaan dan Anggaran, dan catatan hasil evaluasi dari 

APIP. 

vii. Penyerahan DIPA tahun 2021 oleh Menteri Kesehatan kepada 

Eselon I pada tanggal 

viii. Bimbingan teknis pelaksanaan anggaran, 

ix. Reviu DIPA Tahun 2020 sebagai tindak lanjut dari arahan Menteri 

Kesehatan pada Penyerahan DIPA 2020. 

3. Menyusun rencana aksi kegiatan B2P2TOOT Tahun 2020-2024 

i. Penyusunan roadmap penelitian 

ii. Rapat kerja penyusunan roadmap penelitian  

iii. Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan 

4. Penyusunan Rencana Strategi Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 

i. Pendalaman logframe Rencana Strategis Program Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan 

ii. Usulan Rencana Strategis Kemenkes dari B2P2TOOT 

iii. Pembahasan roadmap judul, tujuan dan lokus penelitian 2020-

2024 

iv. Pembahasan usulan Rencana Strategis Badan Litbangkes 

b. Layanan monitoring dan evaluasi  

Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan : 
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1. Monitoring pelaksanaan penelitian dilakukan bersama-sama dengan seksi 

pelayanan penelitian.   

2. Monitoring dan evaluasi pencapaian IKK 

3. Monitoring dan evaluasi realisasi anggaran  

c. Pengelolaan kerjasama  

 

1. Pokja TOOT 

Kelompok Kerja Tanaman Obat dan Obat Tradisional (Pokja TOOT) saat ini 

menjalankan tugas dengan dasar Surat Keputusan KaBalitbangkes nomor 

HK.02.02/I/414/2020. Pokja ini merupakan forum komunikasi dalam penelitian dan 

pengembangan tanaman obat dan obat tradisional yang bertugas menyampaikan 

rekomendasi kepada KaBalitbangkes.   

Sebelum tahun 2020 Pokja TOOT menyelenggarakan dua kali pertemuan koordinasi 

di B2P2TOOT Tawangmangu dan dua kali pertemuan back to back dengan 

pelaksanaan seminar di institusi penyelenggara seminar. Jadwal kegiatan seperti itu 

telah direncanakan untuk tahun 2020 namun perubahan strategi kegiatan akibat 

pandemi menyebabkan kegiatan Pokja TOOT pada tahun 2020 tidak berjalan 

sebagaimana biasa. Rangkaian acara yang dihelat oleh Pokja TOOT tahun 2020 

adalah sebagai berikut: 

1. Pertemuan Anggota Pokja TOOT 

Pokja TOOT mengadakan pertemuan rutin di kantor Sekretariat Pokja TOOT di 

B2P2TOOT Tawangmangu dua kali dalam setahun. Pada tahun 2020 pertemuan 

tersebut hanya terselenggara satu kali yaitu pada tanggal 22-24 Januari 2020.  

Agenda yang terlaksana pada pertemuan tersebut adalah: 

a) Laporan pelaksanaan Seminar TOI ke-57 di Fakultas Farmasi Uhamka 

b) Laporan persiapan final Seminar TOI ke-58 oleh Jurusan Farmasi Universitas 

Udayana 

c) Diskusi isu-isu penting lainnya salah satunya draft SK anggota Pokja TOOT 

dan rencana kerja Pokja TOOT tahun 2020-2024.     

2.  Diskusi Peran Strategis Pokja TOOT Terhadap Permasalahan Covid-19 

 Pandemi Covid-19 menuntut semua lini untuk bergerak memberikan sumbangsih 

nyata bagi negara untuk penanggulannya. Pokja TOOT menyelenggarakan diskusi 

pada tanggal 5 Mei 2020 membahas tentang peran strategis kelompok kerja ini 
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dalam mencegah dan menanggulangi Covid-19 melalui perumusan ide-ide 

penelitian terkait Covid-19.   

Dalam pertemuan tersebut berhasil dijaring sejumlah usulan dari anggota Pokja 

TOOT yang dapat disimpulkan bahwa perlu dibuat suatu materi informasi tentang 

tanaman obat yang berkhasiat untuk meningkatkan imunitas dan tanaman yang 

berkhasiat antivirus.  Selanjutnya materi informasi tersebut disampaikan kepada 

stakeholder terkait yaitu Direktur Promkes dan Dirjen Yankes. Materi rekomendasi 

berupa bahan informasi kepada masyarakat yang akan di-sounding-kan ke 

stakeholder tersebut yang berisi: 

a) TO promising: sambiloto, kunyit, temulawak, sambiloto, meniran, jambu biji, timi, 

vitex, jeruk, tanaman ber-katekin, kelor, ramuan SJ untuk kebugaran. 

b) Informasi efek terapi yang disampaikan: antivirus, imunomodulator, antioksidan, 

ekspektoran, peningkat permaibilitas pembuluh darah 

c) Informasi yang disampaikan  bersifat praktis aplikatif 

 

1. Perjanjian Kerja Sama  

Dalam rangka meningkatkan kemampuan pencapaian output kegiatan 

penelitian dan pengembangan serta membangun jejaring litbang 

tanaman obat-obat tradisional, B2P2TOOT menginisiasi dan 

mengimplementasi perjanjian kerja sama dengan stakeholder terkait, 

misalnya perguruan tinggi dan industri.  Pada tahun 2020, B2P2TOOT 

berhasil melahirkan satu perjanjian kerja sama yaitu: 

Instansi Mitra : Fakultas Sains dan Teknologi, Institut Sains dan 

Teknologi Al Kamal 

Tempat & Tgl TTD : Jakarta, 2 Maret 2020 

Tema : Uji Sediaan Ekstrak Nanopartikel Ramuan Jamu 

untuk Hiperkolesterolemia 

Jangka (Tahun) : 3 (tiga) tahun 

Pandemi Covid-19 menyebabkan berbagai kegiatan dijadwalulangkan termasuk 

implementasi kerja sama yang PKS-nya telah ditandangani. Sebanyak empat 

perjanjina kerja sama yang ditandatangani pada tahun 2019 dan satu yang 

ditandatangani pada tahun 2020 ditunda pelaksanannya karena perubahan prioritas 
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kegiatan di masing-masing sebagai imbas dari pandemi Covid-19.  Kelima perjanjian 

yang dijadwalulangkan tersebut adalah: 

1. PKS B2P2TOOT dan Dinkes Kota Madiun 

2. PKS B2P2TOOT dan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta 

3. PKS B2P2TOOT dan PSTNT BATAN 

4. PKS B2P2TOOT dan PT Sinde Budi Sentosa 

5. PKS B2P2TOOT & ISTA  

Perjanjian kerja sama pada tahun 2020 selain yang berhasil diproses hingga 

penandatanganan, ada juga sejumlah PKS yang berakhir jangka waktunya pada 

tahun 2020. Tabel 10 berikut menunjukkan PKS institusi mitra dengan B2P2TOOT 

yang berakhir pada tahun 2020 dan 2021. 

Kendala dalam pengelolaan kerja sama adalah: 

1. Penetapan lingkup kerja sama agar memenuhi prinsip kesamaan kebutuhan dan 

keuntungan. Pertemuan pembahasan lingkup kerja sama dan penyusunan rencana 

aksi kegiatan (RAK) mutlak diperlukan agar lingkup yang ditetapkan dapat 

menguntungkan para pihak. 

2. Evaluasi pelaksanaan cukup sulit dilakukan terhadap kerja sama yang secara jelas 

tidak terimplementasi sesuai yang diperjanjikan. Hanya sebagian kegiatan yang 

terlaksana. Contoh: penelitian dan pengembangan formula jamu yang 

dikerjasamakan dengan Fakultas Farmasi UGM, pihak mitra telah melakukan 

kegiatan itu secara mandiri dan tanpa melibatkan peneliti dari pihak B2P2TOOT.  Hal 

ini tentu saja tidak seperti harapan awal bahwa kegiatan penelitian dan 

pengembangan yang dikerjasamakan selain akan menghasilkan produk juga mampu 

meningkatkan kapabilitas peneliti B2P2TOOT setelah melakukan riset bersama 

dengan PIC dari pihak mitra. 

Kurangnya komitmen para pihak yang salah satunya ditunjukkan dengan 

kurangnya komunikasi yang baik untuk membahas materi kerja sama dan 

strategi yang dilakukan ketika terjadi kendala. 

d. Kegiatan kebun tanaman obat dalam rangka penyiapan bahan penelitian 

1. Adaptasi dan pelestarian tanaman obat  

2. Pembibitan, melakukan penyediaan bibit untuk lahan produksi, 

permintaan instansi lain maupun masyarakat (disetor ke PNBP), bahan 

Penelitian  

3. Melakukan perawatan tanaman pot 

4. Melakukan kegiatan peremajaan tanaman dalam pot dan tanaman 

narkotika 

5. Melakukan penyiangan dilokasi pembibitan dan tanaman dalam pot  
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6. Melakukan kegiatan perbanyakan tanaman yang didapat dari hasil 

eksplorasi  

7. Budidaya tanaman obat untuk jamu, aromatik garden,  

8. Produksi minyak atsiri  

9. Peremajaan tanaman pot di Etalase Tanaman Obat 

10. Budidaya tanaman obat bahan jamu di Kebun Rumah Riset Jamu 

11. Instalasi pascapanen melakukan penanganan hasil panen tanaman obat 

meliputi pencucian, sortasi, pengubahan bentuk, pengeringan, 

pengemasan dan penyimpanan. Selain itu, instalasi pascapanen juga 

melakukan pengolahan bahan jamu untuk memenuhi kebutuhan program 

Saintifikasi Jamu 

e. Pemeliharaan gedung dan bangunan  

- Pekerjaan yang dilaksanakan  yaitu pengadaan jasa  konsultan dan 

pelaksanaan  pekerjaan 

 

f. pemeliharaan Laboratorium.  

Beberapa kegiatan dilaboratorium sebagai berikut:  

1. Laboratorium pasca panen: 

a. Tugas dan fungsi  

Laboratorium Pasca Panen tanaman obat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, 
pengembangan, dan fasilitasi kegiatan penanganan pasca panen tanaman obat. 

Untuk melaksanakan tugas di atas, Laboratorium Pasca Panen mempunyai fungsi: 

1. Penyusunan program Laboratorium Pasca Panen. 
2. Pengelolaan data pengelolaan pasca panen tanaman obat. 
3. Penyebarluasan, pembinaan, pemantauan, dan pengendalian penerapan teknologi 

pasca panen tanamaan obat pada petani binaan. 
4. Pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan pasca panen tanaman obat. 
5. Penyusunan petunjuk pelaksanaan/teknis penanganan pasca panen tanaman obat. 
6. Pelaksanaan kemitraan penanganan pasca panen tanaman obat dengan petani 

binaan. 
7. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan laboratorium Pasca Panen 

tanaman obat 
 

1. Kegiatan yang terlaksana  

1. Penyusunan program Laboratorium Pasca Panen. 
Program kerja Laboratorium Pascapanen tahun 2020 di lampiran 

2. Pengelolaan data pasca panen tanaman obat. 
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Pengelolaan data pascapanen meliputi data penerimaan panen, data produksi, data 
permintaan simplisia baik intern maupun ekstern, dan data stok simplisia di gudang 
penyimpanan (lihat Tabel 1.) 

3. Penyebarluasan, pembinaan, pemantauan, dan pengendalian penerapan teknologi 
pasca panen tanamaan obat pada petani binaan. 
Pembinaan petani binaan dan petani mitra terhadap proses pengelolaan pascapanen 
yang dilakukan di tingkat petani agar sesuai dengan SOP pascapanen tanaman obat 
dan menghasilkan simplisia yang sesuai dengan standar. 
4. Pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan pasca panen tanaman obat. 

Pelaksanaan bimbingan teknis berhasil dilaksanakan bekerjasama dengan 
Kementerian Perindustrian RI dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Wonogiri untuk penanganan pascapanen petani tanaman obat 
terutama empon-empon di wilayah Kabupaten Wonogiri khususnya wilayah Kec. 
Kismantoro tgl 3-6 Desember 2020 

5. Penyusunan petunjuk pelaksanaan/teknis penanganan pascapanen tanaman 
obat.Penyusunan dan revisi SOP penanganan pascapanen berhasil 
dilaksanakan pada      dalam rangka kelengkapan pengajuan akreditasi 
Laboratorium metode KNAPP. 

6. Pelaksanaan kemitraan penanganan pasca panen tanaman obat dengan petani 
binaan. 
Petani binaan merupakan mitra yang baik bagi penyediaan bahan baku simplisia 
yang terstandar, sesuai dengan visi misi dan nilai-nilai kelembagaan, maka 
kemitraan dengan petani binaan merupakan sarana strategis untuk 
menyebarluaskan teknologi pertanian, namun demikian laboratorium 
pascapanen tetap menerima panen dari petani binaan untuk diolah menjadi 
bahan baku jamu (simplisia) dan dibeli dengan harga yang manusiawi untuk 
turut memberikan andil kesejahteraan sosial bagi petani binaan. 

7. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan laboratorium Pasca 
Panen tanaman obat 
Pada akhir tahun takwim telah dilakukan evaluasi pengelolaan laboratorium 
pascapanen terkait data yang tersedia untuk proyeksi kegiatan di waktu yang 
akan datang dan dituangkan dalam bentuk laporan kegiatan laboratorium 
pascapanen 
 

8. Kendala yang dialami 

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan laboratorium pascapanen 

dalam dijabarkan dalam pendekatan sebagai berikut : 

8.1. SDM, ketersediaan SDM yang terdiri dari 2 orang PNS peneliti dan 

13 orang PTT dengan level pendidikan SMA tentu memberikan 

warna yang beragam. 1) Tantangan utama adalah meningkatkan 

kompetensi tenaga PTT untuk benar-benar menguasai teknis 

pelaksanaan kegiatan pascapanen sesuai dengan SOP bukan 

melaksanakan kegiatan menurut kebiasaan. 2) Dalam pelaksanaan 

kegiatan sehari-hari diperlukan tenaga middle labour yang bertugas 

mengawasi dan mengarahkan kegiatan PTT sehingga pelaksanaan 
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kegiatan pascapanen sesuai SOP yang hingga saat ini belum ada. 

3) Peningkatan kompetensi peneliti dalam pengelolaan 

laboratorium pascapanen terkait short course maupun pendidikan 

lanjut. 

8.2. Sarana dan Prasarana, ketersediaan sarana penunjang kegiatan 

pascapanen seperti peralatan pendukung yang belum berfungsi 

dengan optimal, bahkan sejak dari baru belum digunakan sama 

sekali, hanya digunakan saat ujicoba/pelatihan saja. Beberapa 

peralatan yang merupakan hibah dalam rangka peningkatan P4TO 

ternyata spesifikasi alat tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga 

diperlukan langkah-langkah taktis/strategis untuk 

mengefektifkannya. Beberapa peralatan mengalami kerusakan 

cukup parah dan karena usia pemakaian yang telah tua sehingga 

perlu diperbaharui. 

Parasarana yang dirasa sangat diperlukan adalah pembuatan 

ruang peneliti dan ruang khusus untuk flour/mills/serbuk untuk 

operasional mesin serbuk yg ada dan belum pernah dioperasikan 

untuk produksi serbuk. 

8.3. Perangkat Lunak, kurangnya sosialisasi/pengetahuan tentang 

perangkat lunak berupa SOP teknis maupun skema koordinasi 

dengan stakeholder yang berimplikasi terhadap pola kerja yang 

sesuai kebiasaan dan kebingungan jika ada masalah koordinasi 

dengan pihak lain. 
 

Catatan : Hasil produksi negatif menunjukkan bahwa produksi dalam satu tahun 

tidak memenuhi kebutuhan, sehingga menggunakan stok gudang yang tersedia 

atau sebagian stok gudang mengalami kedaluwarsa. 

Sarana peralatan yang telah mengalami kerusakan cukup parah 

1. Alat perajang daun (bagian body) 

2. Oven room (sistem kelistrikan) 

3. Vacum sealer (kemampuan 50%) 

4. Mesin serbuk  

5. Oven kabinet besar (lt 1) (rusak sistem kendali) 

6. Rak/para-para yang telah mengalami karat/oksidasi  

Prasarana yang telah mengalami beberapa kali perbaikan 

1. Listrik (listrik pusat pembagian) 

2. Ruangan (ruang jemur lt 4, ruang produksi lt 3 dan ruang produksi lt 1) 

3. Lift (hingga saat ini tdk dpt digunakan) 
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4. Ruang pengering lt 4 sering bocor 

Peralatan yang perlu direvitalisasi/diaktivasi 

1. Mesin pencacah (chopper) simplisia 

2. Mesin penghancur simplisia (crusher) 

3. Mesin serbuk kapasitas besar 
2.  Laboratorium Sistematika Tumbuhan 

a. Tugas dan fungsi  

Laboratorium Sistematika dan Herbarium Tanaman Obat (SHTO) mempunyai 

tugas yang berkaitan dengan penelitian tanaman tanaman obat antara lain yaitu 

eksplorasi, inventarisasi, koleksi, identifikasi, database, dan  pembuatan 

publikasi. Kegiatan rutin yang dilakukan antara lain perawatan spesimen 

herbarium, identifikasi tanaman obat baru, karakterisasi mikroskopis bahan jamu, 

pembuatan preparat TO, karakterisasi tanaman obat menggunakan penanda 

morfologi hingga molekular. Laboratorium sistematika tumbuhan juga memberi 

pendampingan bagi kegiatan pelatihan, diklat PKL dan magang.  

b. Sumber daya manusia  

Peneliti di Laboratorium SHTO berjumlah 2 orang dengan latar Pendidikan 

S2 Biologi dan S1 Biologi. Kegiatan di laboratorium ini juga didukung oleh 

pembantu peneliti sebanyak 3 orang yang berstatus sebagai pegawai tidak tetap. 

Latar belakang pendidikan pembantu peneliti tersebut antara lain S1 Biologi, S1 

Pertanian dan D3 Jamu. 

 

1. Kegiatan yang terlaksana  

Kegiatan yang terlaksana selama 2020 adalah penataan spesimen herbarium 

Ristoja sesuai standar berdasarkan abjad familia, jumlah spesimen yang 

dikerjakan sebanyak 21.542 spesimen (77,6%) dari keseluruhan spesimen 

herbarium Ristoja. Kegiatan lain yang dilakukan adalah inventarisasi TO di kebun 

Citeureup. Inventarisasi yang dilakukan berupa inventarisasi nama daerah, 

jumlah populasi TO, lokasi dan dokumentasi. Selain itu, terdapat kegiatan khusus 

yang ditugaskan kepada laboratorium SHTO yaitu pembuatan herbarium 

Cengkeh yang diminta khusus oleh College of Chinese Medicine, China Medical 

University. 

2. Kendala yang dialami 

Adanya pengaturan jadwal masuk kerja sedikit berpengaruh terhadap penataan spesimen 

herbarium yaitu terkait dengan penyusunan fisik spesimen yang membutuhkan banyak 

tenaga, waktu dan tempat. Sebagian besar spesimen masih disimpan di boks plastic 

3. Laboratorium budidaya  
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1. Uraian tugas dan SDM instalasi/laboratorium 

b. Tugas dan fungsi  

1) Melakukan percobaan-percobaan budidaya tanaman obat yang meliputi, 

pembenihan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, hama dan penyakit  

tanaman serta panen. 

2) Pengumpulan biji bertujuan untuk dijadikan benih sebagai bahan bibit 

atau koleksi biji  

 

c. Sumber daya manusia  
Pegawai yang terlibat pada kegiatan di laboratorium budidaya tanaman 

obat  ini terdiri dari 4 orang tenaga fungsional peneliti 1 orang fungsional 

Litkayasa dan 1 orang tenaga kerja kontrak yaitu:  

1) Fauzi, SP. MP (Peneliti Ahli Muda) 

2) Nurul Husniyati Listyana, SP (Peneliti Ahli Pertama) 

3) Dian Susanti, SP (Peneliti Ahli Pertama) 

4) Heru Sudrajad, STP. MP    ( Peneliti Ahli Madya) 

5) Didik Suharto A.Md (Teknisi Litkayasa Mahir) 

6) Widiantoro, Amd (Tenaga Kontrak) 

 

2. Kegiatan yang terlaksana  

1) Percobaan Pengaruh Media Tanam terhadap Viabilitas benih meniran 

(Pylanthus niruri L.). 

Percobaan dilakukan di rumah kaca Balai Besar Penelitian dan 

Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional pada ketinggian 

1.200 m dpl. Faktor perlakuan media tanam yang dicobakan adalah:  

A : Campuran tanah : pupuk kandang :  pasir ( 1 : 1 : 1) 

B : Campuran tanah : pupuk kandang ( 1 : 1 ) bagian permukaan disebar 

pasir secara merata 

C : Campuran tanah : pupuk kandang 

 

2) Uji Kesehatan Benih Ekinase Menggunakan Daun Sirih (menurunkan 

jumlah benih terkontaminasi menggunakan air sirih) 

Pembuatan rebusan sirih : sirih segar dipotong kecil-kecil sebanyak 

250 gram kemudian direbus menggunakan air sebanyak 250 ml. 

perebusan menggunakan panci stainless steel, selama perebusan panic 

ditutup rapat. Perebusan dilakukan menggunakan api kecil selama 15 

menit terhitung dari air mulai mendidih. Setelah selesai kemudian 

didiamkan selama 24 jam, selanjutnya disaring dan dianggap sebagai 

konsentrasi 100%. Pengenceran dilakukan menggunakan aquadest steril 

sesuai dosis yang ditetapkan. Pembuatan rendaman sirih segar : sirih 

segar sebanyak 250 gr dipotong kecil-kecil kemudian diblender dan 

ditambahkan aquadest steril sebanyak 250 ml. Selanjutnya dilakukan 

perendaman selama 24 jam kemudian disaring dan dianggap sebagai 
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konsentrasi 100%. Pengenceran dilakukan menggunakan aquadest steril 

sesuai dosis yang diharapkan. 

Benih yang digunakan dalam percobaan dilakukan perendaman 

selama 1 jam menggunakan cairan perendam sesuai kelompoknya. 

Selanjutnya benih ditanam di cawan petri yang sudah dialasi tisu dan 

dilakukan pengamatan. Pengamatan dilakukan setiap hari sampe hari ke 

14 setelah tebar benih. Pengamatan diakhiri di hari ke 14 karena setelah 

hari ke 14 benih tidak ada yang tumbuh lagi.Percobaan dilakukan di 

dalam biosafety cabinet, dan selama masa pengamatan cawan petri 

disimpan di dalam biosafety cabinet untuk meminimalkan kontaminasi 

dari luar. Data pengamatan meliputi : jumlah benih berkecambah dan 

jumlah benih yang terkontaminasi. 

 
3)  Uji viabilitas benih ekinase   

Uji viabilitas benih ekinase dilakukan dengan dua cara yaitu: UDK 

(uji diatas kertas) dan UKDp (uji kertas digulung dalam plastik). Kertas 

yang digunakan sebagai media adalah kertas buram. Masing-masing 

cara uji menggunakan 25 benih sebagai sampel dan diulang sebanyak 3 

kali. Percobaan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret – 1 April 2020. 

Pengamatan benih dilakukan 2 kali pada hari ke 7 dan hari ke 14 

 
4) Pengaruh Skarifikasi Dan Pemberian Ga3 Terhadap Perkecambahan 

Benih Saga Pohon (Adenanthera pavonina L) 

Percobaan dilakukan dirumah pembibitan Balai Besar Penelitian 

dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional 

Karangpandan. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Acak 

Lengkap Pola Faktorial. Faktor pertama adalah perlakuan fisik yaitu tidak 

diskarifikasi (D0) dan diskarifikasi (D1) sedangkan faktor kedua adalah 

konsentrasi GA3(G) yaitu G0 = 0 mg/l, G1 =100 mg/l, G2 = 200 mg/l, 

G3= 300 mg/l dan G4 = 400 mg/l . Benih yang telah diperlakukan di 

semaikan dalam polibag dengan media tanah dan pupuk. Pengamatan 

dilakukan terhadap saat awal tumbuh, prosentase perkecambahan, 

tinggi bibit, jumlah daun dan panjang akar pada umur 2 bulan. 

 
5) Pengumpulan biji tanaman obat 

Pengumpulan biji dilakukan dengan cara  mengambil biji yang 

sudah masak fisiologis  di atas  pohon/tanaman atau menunggut buah 

yang gugur. Pengumpulan biji juga diperoleh daripenyerahan dari  hasil 

eksplorasi atau sumbangan dari pihak lain 
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3. Kendala yang dialami 

1) Belum tersedianya ruangan/tempat yang steril untuk melakukan uji 
kesehatan benih 

2) Belum tersedianya sarana refrigerator 
3) Belum tersedianya ruang inkubasi sehingga diperoleh hasil penelitian yang 

representatif. 
4) Kurang kepedulian dan tanggungjawab beberapa anggota Laboratorium 

Budidaya Tanaman Obat atas kegiatan yang dilaksanakan. 
 
 

1) Uji Kesehatan Benih Ekinase Menggunakan Daun Sirih (menurunkan jumlah 
benih terkontaminasi menggunakan air sirih) 
 

Gambar 3.3 Dokumentasi Pokja TOOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Lama penyimpanan benih, stratifikasi dan perendaman KNO3 terhadap 
dormansi benih daun sendok (Plantago major L) 

 
 

Pengaruh Skarifikasi Dan Pemberian Ga3 Terhadap Perkecambahan Benih Saga 
Pohon (Adenanthera pavonina L) 

Perlakuan Saat tumbuh 
(hst) 

Daya 
kecambah (%) 

Tinggi bibit 
(cm) 

Jumlah 
daun 

Panjang 
akar (cm) 

Tidak diskarifikasi      
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 - Konsentrasi GA3       0 mg/l 
 - Konsentrasi GA3   100 mg/l 
 - Konsentrasi GA3   200 mg/l 
 - Konsentrasi GA3   300 mg/l 
 - Konsentrasi GA3   400 mg/l 
 
 Diskarifikasi 
 - Konsentrasi GA3       0 mg/l 
 - Konsentrasi GA3   100 mg/l 
 - Konsentrasi GA3   200 mg/l 
-  Konsentrasi GA3   300 mg/l 
-  Konsentrasi GA3   400 mg/l 

18 e 
15 d 
13 c 
11 b 
18 e 

 
 

6 a 
6 a 
6 a 
6 a 
6 a 

10,0 e 
10,0 e 
10,0 b 
40,0 d 
10,0 e 

 
 

20,0 c 
60,0 a 
40,0 d 
40,0 d 
30,0 b 

   7,5 c 
   8,0 d 
   8,1 b 
   8,1 b 
   7,5 c 
 
 
   8,3 b 
 10,0 a 

8,4 b                                            
8,4 b 
8,3 b 

70 c 
71 c 
72 c 
72 c 
70 c 

 
 

78 b 
82 a 
79 b 
79 b 
78 b 

7,0 e 
7,0 e 
8,0 d 
8,1 c 
7,0 e 

 
 

9,0 c 
9,2 a 
9,1 b 
9,1 b 
9,0 c 

 

4. Laboratorium pengendalian hama dan penyakit tanaman 

1. Uraian tugas dan SDM instalasi/laboratorium 

a. Tugas dan fungsi  
- Monitoring serangan OPT pada Tanaman Obat 

- Pengamatan fluktuasi hama 

- Inventarisasi hama 

- Peremajaan agensia hayati 

- Fasilitasi Penelitian hama dan penyakit tanaman 

- Fasilitasi PKL 

 

b. Sumber daya manusia  
2 orang, dengan latar belakang pendidikan S2 Ilmu Hama Tumbuhan dan S2 

Biologi Lingkungan. 

 
2. Kegiatan yang terlaksana  

a. Monitoring serangan OPT pada Tanaman Obat 

Pengamatan hama kutu putih (Alurocanthus cameliae) yang dilakukan di tiga 

lokasi kebun B2P2TOOT, yaitu Kebun Karangpandan, Kalisoro dan Tlogodlingo. 

Kutu putih tersebut menyerang 13 jenis tanaman obat dari 4 famili, seluruh 

tanaman obat yang terserang merupakan tanaman obat aromatik. Serangan kutu 

putih tersebut ditemukan pada daun bagian bawah. Namun demikian hama kutu 

putih tidak ditemukan pada lokasi Kebun Tlogodlingo.  

Tingkat serangan kutu putih saat pengamatan berada pada kategori 

serangan ringan hingga sedang. Tanaman yang paling banyak diserang oleh 

hama ini adalah Piper sp dan Citrus medica. Kerusakan yang ditimbulkan adalah 

terjadinya klorosis dan nekrosis, kerusakan lanjut menyebabkan daya tahan 

tanaman menurun dan muncul jelaga dari tumbuhnya jamur yang memanfaatkan 

ekskresi cairan dari larva A. camelliae. Jenis tanaman yang terserang yaitu:  

No Famili Spesies 

1. Rutaceae Atalantia missionis Oliv. 

2. Rutaceae Citrus aurantium 

3. Rutaceae Citrus hystrix 
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No Famili Spesies 

4. Rutaceae Citrus medica 

5. Rutaceae Glycosmis pentaphylla 

6. Phyllanthaceae Glochidion sp 

7. Lauraceae Litsea cubeba 

8. Piperaceae Piper betle 

9. Piperaceae Piper betle var. nigra 

10. Piperaceae Piper retrofractum 

11. Piperaceae Piper lolot 

12 Piperaceae Piper sp 1 

13. Piperaceae Piper sp 2 

 
b. Pengamatan fluktuasi hama TO 

Pengamatan fluktuasi hama dilakukan pada populasi Catopsilia pyranthe 

pada tanaman johar. Data hasil pengamatan populasi C. pyranthe disajikan : 

transek Populasi 

Instar 1 Instar 2 Instar 3 Instar 4 Instar 5 

1 4 1 4 5 3 

2 2 3 2 2 1 

3 2 1 1 3 1 

4 - 1 - - - 

5 - - 1 1 2 

6 2 1 1 1 3 

7 3 1 2 1 2 

8 - 2 1 1 1 

Pengamatan harus diulang untuk mendapatkan data fluktuasi bulanan, 

sehingga dapat menggambarkan populasi tertinggi dan terendah yang dapat 

melengkapi kebutuhan data dalam melakukan manajemen pengendalian hama 

secara terpadu. 

c. Inventarisasi hama 

- Aleurocanthus camelliae 

Serangga ini termasuk dalam Hemiptera: Aleyrodidae. Serangga ini 

berukuran sangat kecil (+ 1 mm), tergolong ke dalam kelompok kutu putih. 

Fase larva A. camelliae bersifat parasit, yang menyerang pada daun bagian 

bawah. Pertama kali diidentifikasi sebagai spesies baru pada tahun 2011 oleh 

Kanmiya dkk di Jepang yang telah menyerang tanaman teh, sehingga 

dinamakan sebagai A. camelliae.  

- Catopsilia pyranthe 

Serangga ini termasuk dalam Lepidoptera: Pieridae. Merupakan kupu-

kupu berukuran sedang yang ditemukan pada tanaman johar. Telur yang 

ditemukan ditelakkan secara tunggal. Memiliki beberapa tahap instar yang 

ditandai dengan perubahan warna pada kulitnya.  

- Spesies X (belum teridentifikasi) 
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Serangga ini termasuk dalam Lepidoptera: Arctiidae. Merupakan ngengat 

yang larvanya ditemukan menyerang pada tanaman johar. Saat ini sedang 

dalam proses identifikasi. 

- Spesies Y 

Serangga ini termasuk dalam Lepidoptera: Hesperiidae. Spesies Y 

merupakan hama yang menyerang daun johar, terutama pada bagian tunas 

baru / pucuk daun / daun muda dengan cara menggulung daun. Berdasarkan 

morfologinya, spesies Y termasuk ke dalam kelompok ngengat. 

 

d. Peremajaan agensia hayati 

Peremajaan agensia hayati pada tahun 2020 dilakukan 1 kali pada tanggal 27 

Januari 2020. Peremajaan dilakukan pada 1 bakteri Corynebacterium sp. dan 2 

jamur yaitu Beauveria sp. dan Trichoderma sp. 

e. Penelitian hama dan penyakit tanaman 

Penelitian yang dilakukan di Laboratorium HPT adalah penelitian rutin mandiri 

dan penelitian DIPA 

- Penelitian Pengembangan Daun Johar Tahap IV Tahun 2020 

Telah dilakukan pelaksanaan penelitian pengembangan daun johar 

melalui pengamatan hama tanaman. Hama yang berhasil dikumpulkan 

adalah beberapa lepidoptera yang ada pada penjelasan identifikasi di atas 

dan hama lainnya yang saat ini belum teridentifikasi, namun telah dikoleksi 

untuk proses identifikasi selanjutnya. 

- Penellitian Uji Kesehatan Benih 

Telah dilaksanakan penelitian uji kesehatan benih Ekinase (Echinaceae 

purpurea) yang bekerjasama dengan anggota Laboratorium Budidaya. 

Penelitian uji kesehatan benih dilakukan dengan perlakuan perendaman 

benih Ekinase menggunakan air hangat, dithane, dan larutan sirih1 gr/liter 

yang direndam dan direbus (Tabel 1). Penelitian meliputi uji viabilitas dan 

pengamatan AJ ALT. Hasil yang dilaporkan oleh Laboratorium HPT adalah 

hasil pengamatan AJ ALT. Hasil pengamatan telah direkap namun belum 

dianalisis. Saat ini data dalam proses analisis, karena penelitian baru selesai 

pada pertengahan bulan Desember 2020. 

f. Fasilitasi PKL 

Pada tahun 2020 ada 1 orang yang melaksanakan PKL di Laboratorium HPT 

yaitu Adhitiya Maika Devi dari Prodi Biologi, Fakultas MIPA, UNS pada tanggal 6 

Januari – 7 Februari 2020. Judul PKL nya adalah Formulasi Pestisida Alami 

sebagai Pengendali Hama Ulat Daun Ungu. 

 

3. Kendala yang dialami 
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a. Pengamatan terhadap fluktuasi populasi Catopsilia pyranthe sebagai hama 

tanaman johar yang direncananya dilakukan setiap bulan, hanya dapat 

dilakukan sekali pada bulan Februari 2020. Bulan selanjutnya tidak dapat 

dilakukan karena ada pembatasan mobilitas di bulan Maret 2020 setelah 

adanya pandemi global covid-19. 

b. Peremajaan agensia hayati yang biasanya dilakukan 2 kali dalam 1 tahun 

hanya dapat dilakukan 1 kali, karena adanya pandemi Covid-19 dan 

kekurangan tenaga pelaksana. 

c. Pelaksanaan penelitian pengembangan johar tidak dapat dilaksanakan 

secara maksimal karena keterbatasan waktu dan tenaga pelaksana karena 

adanya pandemi Covid-19. 

 
a. Dokumentasi 

  

Gambar 1. Aleurocantus camelliae. a. Larva.  b. Dewasa 

 

       

Gambar 2. Catopsilia pyranthe. a. Telur.   b, c. Larva 

 
5. Laboratorium galenika 

1. Uraian tugas dan SDM instalasi/laboratorium 

a. Tugas dan fungsi  

Laboratorium galenika sebagai bagian dari instalasi Laboratorium Terpadu di 

Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT) 

Tawangmangu memiliki tugas untuk mendukung dan mewujudkan visi institusi, 

a b c 

a b 



 

                            Laporan Kinerja B2P2TOOT Tahun 2020  

 

  

91 

 

yaitu menjadi rujukan penelitian dan pengembangan tanaman obat dan obat 

tradisional.  

Fungsi laboratorium galenika sebagai salah satu laboratorium dari 

serangkaian laboratorium di Laboratorium Terpadu adalah melakukan kegiatan 

pembuatan sediaan galenika, khususnya yang berasal dari tumbuhan obat. 

Metode pembuatan sediaan galenika yang dilakukan di laboratorium galenika 

secara umum, terbagi atas penyarian (ekstraksi) dan penyulingan (destilasi). 

Ekstraksi yang dilakukan meliputi ekstraksi tanpa suhu seperti maserasi dan 

perkolasi, sedangkan ekstraksi dengan suhu seperti infundasi dan sokhletasi. 

Destilasi yang dilakukan, yaitu destilasi sederhana (destilasi air). Fungsi lain 

laboratorium galenika adalah melakukan penetapan nilai kadar sari, baik kadar 

sari larut air ataupun larut alkohol sebagai salah satu parameter kontrol kualitas 

bahan baku jamu. Serangkaian kegiatan tersebut dilakukan dengan maksud 

untuk membantu jalannya penelitian, diawali dari persiapan sampel, 

pengumpulan kelengkapan data penelitian hingga penelitian lanjutan. Penelitian 

yang dilaksanakan dapat berasal dari dalam atau luar institusi B2P2TOOT 

Tawangmangu. Selanjutnya, laboratorium galenika juga melakukan fungsinya 

dalam pendampingan mahasiswa PKL ataupun magang sebagai kegiatan 

insidental. 

b. Sumber daya manusia  

Sumber daya manusia pada laboratorium galenika terdiri dari tiga personil, yaitu 

satu orang peneliti dengan latar belakang pendidikan S2 biokimia, satu orang 

litkayasa dengan latar belakang pendidikan D3 agribisnis agrofarmaka dan satu 

orang tenaga kontrak yang berasal dari pendidikan D3 jamu. 

2.  Kegiatan yang terlaksana  

Rincian kegiatan di laboratorium galenika yang terlaksana di tahun 2020, secara 

lengkap terangkum dalam Kegiatan Laboratorium Galenika Tahun 2020 

Kegiatan Laboratorium Galenika Tahun 2020 

No Jenis Kegiatan Rincian Kegiatan 

1 Kegiatan Rutin 

 

a. Kontrol kualitas sampel penelitian 

b. Evaluasi instruksi kerja (IK) 

c. Uji stabilitas koleksi ekstrak 

d. Penataan ulang koleksi ekstrak 

2 Kegiatan Penelitian a. Membantu pelaksanaan penelitian pra klinik 

uji ramuan diabetes melitus hasil RISTOJA 

b. Membantu pelaksanaan penelitian uji 

toksisitas ekstrak kratom 

c. Membantu pelaksanaan penelitian formulasi 

anti-aging 

d. Membantu pelaksanaan beberapa penelitian 

mandiri B2P2TOOT 



 

                            Laporan Kinerja B2P2TOOT Tahun 2020  

 

  

92 

 

3 Pendampingan 

PKL/Magang/Insidential 

S1/S2, melaksanakan sesuai topik pembimbing 

PKL 

Pada tahun 2020 kegiatan rutin penetapan salah satu parameter kontrol kualitas, 

yaitu nilai kadar sari dilakukan untuk sampel penelitian DIPA ataupun penelitian 

mandiri peneliti B2P2TOOT. Sampel penetapan nilai kadar sari di tahun 2020 

umumnya berupa simplisia tanaman obat. Variasi sampel penetapan nilai kadar sari 

yang dilakukan oleh laboratorium galenika selama tahun 2020 lebih rinci terdapat 

pada lampiran (Tabel 2).  

Kegiatan evaluasi instruksi kerja (IK) laboratorium galenika pada tahun 2020 

dilakukan dengan tujuan untuk menyempurnakan dokumen IK prosedur pengujian. 

Disamping itu, selain dilakukan evaluasi IK, pada tahun 2020 seluruh SDM 

laboratorium galenika juga melakukan sosialisasi terkait keefektifan IK tersebut. 

Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi IK secara lebih lengkap dapat dilihat pada 

lampiran (Gambar 1). 

Uji stabilitas ekstrak dan penataan ulang koleksi ekstrak merupakan kegiatan 

rutin yang perlu dilakukan setiap tahun. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui 

kondisi terakhir koleksi ekstrak setelah melalui satu periode masa penyimpanan 

tertentu. Parameter yang digunakan pada uji stabilitas ekstrak adalah angka 

cemaran mikroba (ACM), baik angka jamur (AJ) ataupun angka lempeng total (ALT). 

Tidak seluruh koleksi ekstrak di laboratorium galenika dilakukan pengujian stabilitas, 

hal ini dikarenakan kapasitas SDM pengujian yang terbatas. Oleh karena itu, untuk 

kegiatan ini dilakukan pemilihan sampel yang didasarkan pada beberapa kategori, 

yaitu ekstrak dengan masa simpan terlama dan/atau ekstrak hasil infundasi. Hasil 

pengujian stabilitas ekstrak koleksi laboratorium galenika di tahun 2020, menunjukan 

trend yang dibawah persyaratan ACM. Beberapa koleksi ekstrak galenika diketahui 

memiliki nilai AJ/ALT yang tidak memenuhi syarat, kondisi tersebut disebabkan oleh 

suhu penyimpanan ekstrak yang tidak stabil karena kerusakan alat. Tindak lanjut dari 

kondisi tersebut, beberapa koleksi ekstrak laboratorium galenika harus dihapuskan 

atau dibuang agar tidak menularkan mikroba pada koleksi lainnya. Disamping itu, 

beberapa koleksi ekstrak laboratorium galenika juga dipindahkan pada tempat 

penyimpanan dengan suhu yang lebih stabil agar dapat meningkatkan kestabilannya. 

Data terkait hasil pengujian ACM pada koleksi ekstrak laboratorium galenika lebih 

rinci dapat dilihat pada lampiran (Tabel 3). 
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Kegiatan penelitian B2P2TOOT di tahun 2020 yang melibatkan kinerja 

laboratorium galenika terutama pada proses persiapan sampel baik berupa simplisia 

ataupun ekstrak dapat dilihat pada lampiran (Tabel 4). Sebagian besar ekstraksi 

pada tahun 2020 dilakukan secara maserasi menggunakan pelarut etanol dengan 

range konsentrasi 70% hingga 96%. Kuantitas sampel yang digunakan bervariasi 

tergantung pada prosedur penelitian masing-masing.  

Laboratorium galenika pada awal tahun 2020 diberi kesempatan untuk 

melakukan pendampingan pada beberapa mahasiswa PKL. Pendampingan 

dilakukan terkait pelaksanaan penelitian mahasiswa-mahasiswa tersebut yang 

melibatkan kegiatan ekstraksi. Adapun sampel dan metode ekstraksi yang digunakan 

oleh mahasiswa tersebut, tergantung pada judul penelitian yang diberikan oleh 

masing-masing peneliti pembimbing PKL. Rincian data mahasiswa PKL di 

laboratorium galenika tercantum pada lampiran (Tabel 5). 

3. Kendala yang dialami 

Sepanjang pelaksanaan kegiatan di laboratorium galenika pada tahun 2020, 

terdapat beberapa permasalahan ataupun kendala yang dihadapi. Beberapa kendala 

yang dihadapi, antara lain: 

a. Keterbatasan bahan 

Pelarut organik merupakan bahan utama dalam proses ekstraksi. Pada tahun 

2020, laboratorium galenika mengalami krisis pelarut organik terutama etanol yang 

mayoritas digunakan untuk ekstraksi ataupun penetapan kadar sari. Krisis pelarut 

etanol tersebut terjadi karena adanya pengalihan fungsi etanol dari sebagai media 

ekstraksi menjadi bahan utama pembuatan cairan disinfektan. Kebutuhan etanol 

yang cukup tinggi dan diikuti oleh kelangkaan mengakibatkan krisis berlangsung 

selama beberapa bulan. Kondisi tersebut terjadi karena bencana pandemi yang 

dialami oleh seluruh bagian dunia, salah satunya Indonesia. Kesulitan pelarut 

organik lainnya disebabkan oleh keterlambatan proses pengadaan bahan, sehingga 

sebagian besar pelarut organik yang diperlukan dan telah dipesan diawal tahun, baru 

tersedia diakhir tahun. Kondisi seperti ini telah terjadi selama beberapa tahun, 

kedepan diharapkan dapat lebih diperbaiki prosedurnya. 

b. Kerusakan alat 

Pada tahun 2020, alat yang bersifat krusial bagi laboratorium galenika yaitu 

showcase untuk penyimpanan koleksi ekstrak mengalami beberapa kali kerusakan. 
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Hal ini menyebabkan beberapa kegiatan ekstraksi yang bukan prioritas harus ditunda 

pengerjaannya, karena keterbatasan sarana penyimpanan ekstrak yang sesuai 

dengan standar. Kerusakan sarana penyimpanan ekstrak ini juga telah 

mengakibatkan beberapa ekstrak mengalami kerusakan sehingga perlu dihapuskan 

dari koleksi. Kondisi suhu showcase yang tidak stabil menyebabkan kelembaban 

didalam alat tersebut meningkat, sehingga beberapa koleksi ekstrak ditumbuhi 

mikroba. 

 

 

 

 

 

a. Dokumentasi 

    
Dokumentasi sosialisasi IK galenika tahun 2020 

6.  Laboratorium fitokimia 

1. Uraian tugas dan SDM instalasi/laboratorium 

a. Tugas dan fungsi  

Laboratorium fitokimia merupakan bagian dari laboratorium terpadu di 

B2P2TOOT. Kegiatan utama yang dilakukan di laboratorium fitokimia antara lain, 

uji kontrol kualitas (Quality Control/QC) bahan jamu, skrinning fitokimia tanaman 

obat, kromatografi lapis tipis (KLT) ekstrak ramuan jamu, dan kromatografi lapis 

tipis (KLT) minyak atsiri. Selain kegiatan utama tersebut laboratorium ini juga 

melakukan pendampingan kegiatan PKL dan magang dari berbagai institusi 

pendidikan. 

b. Sumber daya manusia 
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Penanggung jawab laboratorium fitokimia adalah Rohmat Mujahid (S-2 

Farmasi), terdapat 4 orang anggota yaitu Endang Brotojoyo (D-3 Farmasi), 

Teshar Angga Riyoma (D-3 Jamu) dan Nunik Merdekawati (SLTA).  

2. Kegiatan yang terlaksana  

Skrining kandungan golongan kimia dilakukan terhadap 28 sampel, 

penetapan kadar abu sejumlah 14 sampel. Terdapat 19 orang mahasiswa dari 

Universitas Diponegoro, Universitas sebelas Maret, STIFAR Semarang dan 

Akafarma Sunan Giri Ponorogo yang melakukan magang PKL di laboratorium 

Fitokimia. 

Laboratorium Fitokimia Lantai II melaksanakan pemeriksaan kandungan 

senyawa kimia meliputi : 

a. Penetapan kadar Asiatikoside pada Pegagan (23 sampel) 

b. Penetapan kadar Kurkumin pada Kunyit (6 sampel) 

c. Penetapan kadar Asam Ursolat pada Rumput Mutiara (60 sampel)  

d. Penetapan kadar Filantin pada Meniran (12 sampel)  

e. Penetapan kadar Sinensetin pada Kumis Kucing (9 sampel)  

f. Penetapan kadar Total Flavonoid (kuersetin) pada Ekinace (63 sampel)  

g. Penetapan kadar Total Flavonoid (kuersetin) pada Daun Iler (124 sampel)  

h. Penetapan kadar Total Flavonoid (kuersetin) pada Kemuning (8 sampel)  

i. Penetapan kadar Total Flavonoid (kuersetin) pada Kamomile (3 sampel)  

j. Penetapan kadar Total Flavonoid (kuersetin) pada Meniran (12 sampel)  

k. Penetapan kadar Total Flavonoid (kuersetin) pada sampel dari HPT (18 

sampel)  

l. Penetapan kadar Total Flavonoid (kuersetin) pada Kelor (6 sampel)  

m. Penetapan kadar Total Flavonoid (kuersetin) pada Kepel (9 sampel)  

n. Profiling Fitokimia 7 sampel 

 

3. Kendala yang dialami 

Kendala yang dialami oleh laboratorium Fitokimia antara lain: 

a. Beberapa kali pengatur suhu ruangan (AC) tidak berfungsi (mati);  

b. Listrik pernah korslet;  

c. Beberapa bahan kimia terlambat datang terutama baku/standard 

 

7. Laboratorium mikrobiologi  

1. Uraian tugas dan SDM instalasi/laboratorium 

a. Tugas dan fungsi  

Kontrol kualitas bahan jamu dengan uji angka jamur (AJ) dan uji angka 

lempeng total (ALT). Melakukan uji daya hambat berbagai sediaan tanaman obat 

terhadap mikroba 

b. Sumber daya manusia (jumlah dan latar belakang pendidikan) 
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2 (S1 Biologi dan S1 Farmasi) 

 

2. Kegiatan yang terlaksana  

a. Uji Kontrol kualitas sampel penelitian 

Sampel penelitian dikirim dari Peneliti ke Laboratorium Mikrobiologi oleh PPS 

untuk dilakukan uji kontrol kualitas atau biasa disebut QC (Quality Control). 

Kontrol kualitas bahan jamu dapat diketahui dari data jumlah mikrobia pencemar, 

data ini digunakan sebagai pendukung aspek keamanan suatu bahan penelitian. 

Indikator yang dapat dijadikan tolok ukur kelayakan suatu bahan jamu untuk 

dipergunakan adalah Angka Lempeng Total (ALT) dan Angka Jamur (AJ). Angka 

Lempeng Total (ALT) menyatakan jumlah bakteri pencemar dalam suatu bahan. 

Angka Jamur (AJ) menyatakan jumlah jamur pencemar dalam satu gram bahan 

yang dienumerasi. 

Pada tahun 2019 terdapat peraturan baru sebagai pengganti Peraturan 

Kepala BPOM RI No.12 Tahun 2014 yaitu Peraturan Kepala BPOM RI No.32 

Tahun 2019 tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional berupa 

produk jadi yang meliputi obat dalam dan obat luar. Peraturan tersebut 

menyatakan bahwa simplisia rajangan yang digunakan maksimal memiliki Angka 

Lempeng Total (ALT) ≤ 5 x 107 koloni/gram dan Angka Jamur (AJ) atau Angka 

Kapang Khamir ≤ 5 x 105 koloni /gram, kemudian serbuk yang terbuat dari 

simplisia, ekstrak yang berbentuk dodol/jenang maupun tablet maksimal memiliki 

nilai ALT ≤105 koloni /gram dan AJ ≤103 koloni /gram. Metode pengujian ACM 

dapat berupa metode pour plate atau menggunakan petrifilm 3M sesuai 

permintaan peneliti. 

Sampel penelitian yang masuk ke Laboratorium Mikrobiologi tahun 2020 

sebanyak 6 kali, yaitu sebagai berikut:  

Daftar Sampel Penelitian untuk Pengujian ACM 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Uji kualitas ekstrak setelah periode penyimpanan tertentu dengan metode 

pour plate 

No Bulan Asal Sampel Jumlah Sampel Metode 

1 Januari Sofa Farida 9 3M 

2 Januari Sofa Farida 9 3M  

2 Februari Sofa Farida 9 3M 

3 Februari Lab Galenika 51 Pour plate 

4 Juni Sofa Farida 9 3M 

5 Juli Wahyu Joko 18 Pour plate 

6 September Rahma W 20 Pour plate 
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Sampel pengujian berasal dari Bank Ekstrak milik Laboratorium Galenika. 

Sampel yang telah lama disimpan di Bank Ekstrak akan diuji ALT dan AJ untuk 

menentukan kualitas ekstrak tersebut apakah masih layak disimpan atau tidak. 

Sampel yang telah dilakukan uji sebanyak 51 ekstrak.  

 

c. Inokulasi koleksi mikrobia 

Peremajaan isolat kultur bakteri Staphylococcus aureus, Escherichia coli dan 

jamur Candida albicans dilaksanakan setiap 3 bulan. Pada tahun 2019 membeli 

isolat murni Propionibacterium acnes ATCC 11B27, sedangkan Gradnerella 

vaginalis ATCC 14018 diskontinyu. 

Koleksi Isolat Laboratorium Mikrobiologi 

No. Koleksi Isolat 
Tanggal 

peremajaan 
Jumlah 

Keterangan 

1 Staphylococcus aureus 

Maret 2020 

Juni 2020 

September 2020 

November 2020 

19 Kondisi baik 

2 Escherichia coli 

Maret 2020 

Juni 2020 

September 2020 

November 2020 

17 Kondisi baik 

3 Candida albicans 

Maret 2020 

Juni 2020 

September 2020 

November 2020 

15 Kondisi baik 

4 
Gardnerella vaginalis 

ATCC 14018 
- - 

Mikroba 

diskontinyu 

5 
Propionibacterium 

acnes ATCC 11B27 
- - 

Mikroba 

diskontinyu 

 

d. Pelatihan Mikrobiologi 

Pelatihan yang diikuti hanya webinar online dengan judul “Mikrobiologi dan 

Kita” yang diselenggarakan oleh Program Studi Pascasarjana Mikrobiologi IPB 

dan PERMI Cabang Bogor dengan 2 pembicara. Tema yang dibawakan “Proteksi 

Alami terhadap Covid-19” dan “Potensi Jamur sebagai Immunostimulan dan 

Antivirus”  

3. Kendala yang dialami 

- Kondisi covid-19 menyebabkan beberapa program terhambat karena tidak 

dapat melakukan praktek di laboratorium dengan maksimal 

- Adanya beberapa pekerjaan bangunan untuk setting ruangan laboratorium 

mikrobiologi menjadi ruangan steril. 

- Restrukturisasi SDM sehingga memerlukan penyesuaian tugas 
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8. Laboratorium kultur jaringan tanaman   

1. Uraian tugas dan SDM instalasi/laboratorium 

a. Tugas dan fungsi  

Tugas laboratorium kultur jaringan tanaman adalah:  

1. melaksanakan kegiatan, Penelitian dan Pengembangan Kultur jaringan 

Tanaman Obat yang Meliputi perbanyakan dan pengembangan 

pembuatan biji sintetik  

2. memfasilitasi peneliti yang melakukan penelitian di laboratorium kultur 

jaringan tanaman   

3. membimbing dan mengarahkan para mahasiswa PKL dari universitas. 

Fungsi laboratorium kultur jaringan tanaman adalah sebagai tempat untuk 

melksanakan penelitian kultur jaringan tanaman 

2. Kegiatan yang terlaksana  

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di laboratorium ini yaitu, memperbanyak 

tanaman obat dan produksi metabolit sekunder. tanaman obat yang telah 

dilakukan kultur jaringan adalah: teh, taxus sumatrana, stevia, jahe merah, 

kamilen, purwoceng, sanrego, daun seribu, tempuyung, pule pandak.  

Selain itu, banyak bahan makro dan mikronutrien yang sudah kadaluwarsa 

maka dilakukan percobaan untuk dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. 

Sebagai percobaan pembuatan pupuk dilakukan pada tanaman iler. 

3. Kendala yang dialami 

Kendala yang sering dialami di laboratorium kultur jaringan terjadi di bagian 

ruang inkubasi. Kendala tersebut adalah AC sering rusak dan lampu inkubasi 

sering mati karenajaringan (kabel-kabel di rak inkubasi tidak tertata dengan baik.  

9.  Laboratorium Herbarium Tawangmanguensis 

3. Uraian tugas dan SDM instalasi/laboratorium 

c. Tugas dan fungsi  

Laboratorium Sistematika dan Herbarium Tanaman Obat (SHTO) mempunyai 

tugas yang berkaitan dengan penelitian tanaman tanaman obat antara lain yaitu 

eksplorasi, inventarisasi, koleksi, identifikasi, database, dan  pembuatan 

publikasi. Kegiatan rutin yang dilakukan antara lain perawatan spesimen 

herbarium, identifikasi tanaman obat baru, karakterisasi mikroskopis bahan jamu, 

pembuatan preparat TO, karakterisasi tanaman obat menggunakan penanda 

morfologi hingga molekular. Laboratorium sistematika tumbuhan juga memberi 

pendampingan bagi kegiatan pelatihan, diklat PKL dan magang.  

d. Sumber daya manusia  
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Peneliti di Laboratorium

S2 Biologi dan S1 Biologi. Kegiatan di laboratorium ini juga didukung oleh 

pembantu peneliti sebanyak 3 orang yang berstatus sebagai pegawai tidak tetap. 

Latar belakang pendidikan pembantu peneliti tersebut antara lain S1 Biologi, S1 

Pertanian dan D3 Jamu.

 

4. Kegiatan yang terlaksana 

Kegiatan yang terlaksana selama 2020 adalah penataan spesimen herbarium 

Ristoja sesuai standar berdasarkan abjad familia, jumlah spesimen yang 

dikerjakan sebanyak 21.542 spesimen (77,6%) dari keseluruhan spesimen 

herbarium Ristoja. Kegiatan lain yang dilak

Citeureup. Inventarisasi yang dilakukan berupa inventarisasi nama daerah, 

jumlah populasi TO, lokasi dan dokumentasi. Selain itu, terdapat kegiatan khusus 

yang ditugaskan kepada laboratorium SHTO yaitu pembuatan herbar

Cengkeh yang diminta khusus oleh 

University. 

5. Kendala yang dialami

Adanya pengaturan jadwal masuk kerja sedikit berpengaruh terhadap 

penataan spesimen herbarium yaitu terkait dengan penyusunan fisik spesimen 

yang membutuhkan banyak tenaga, waktu dan tempat. Sebagian besar 

spesimen masih disimpan di boks plastic.

6. Lampiran (dokumentasi)

 

Laboratorium SHTO berjumlah 2 orang dengan l

S2 Biologi dan S1 Biologi. Kegiatan di laboratorium ini juga didukung oleh 

pembantu peneliti sebanyak 3 orang yang berstatus sebagai pegawai tidak tetap. 

Latar belakang pendidikan pembantu peneliti tersebut antara lain S1 Biologi, S1 

ian dan D3 Jamu. 

Kegiatan yang terlaksana  

Kegiatan yang terlaksana selama 2020 adalah penataan spesimen herbarium 

Ristoja sesuai standar berdasarkan abjad familia, jumlah spesimen yang 

dikerjakan sebanyak 21.542 spesimen (77,6%) dari keseluruhan spesimen 

herbarium Ristoja. Kegiatan lain yang dilakukan adalah inventarisasi TO di kebun 

Citeureup. Inventarisasi yang dilakukan berupa inventarisasi nama daerah, 

jumlah populasi TO, lokasi dan dokumentasi. Selain itu, terdapat kegiatan khusus 

yang ditugaskan kepada laboratorium SHTO yaitu pembuatan herbar

Cengkeh yang diminta khusus oleh College of Chinese Medicine, China Medical 

Kendala yang dialami 

Adanya pengaturan jadwal masuk kerja sedikit berpengaruh terhadap 

penataan spesimen herbarium yaitu terkait dengan penyusunan fisik spesimen 

ng membutuhkan banyak tenaga, waktu dan tempat. Sebagian besar 

spesimen masih disimpan di boks plastic. 

Lampiran (dokumentasi) 
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SHTO berjumlah 2 orang dengan latar Pendidikan 

S2 Biologi dan S1 Biologi. Kegiatan di laboratorium ini juga didukung oleh 

pembantu peneliti sebanyak 3 orang yang berstatus sebagai pegawai tidak tetap. 

Latar belakang pendidikan pembantu peneliti tersebut antara lain S1 Biologi, S1 

Kegiatan yang terlaksana selama 2020 adalah penataan spesimen herbarium 

Ristoja sesuai standar berdasarkan abjad familia, jumlah spesimen yang 

dikerjakan sebanyak 21.542 spesimen (77,6%) dari keseluruhan spesimen 

ukan adalah inventarisasi TO di kebun 

Citeureup. Inventarisasi yang dilakukan berupa inventarisasi nama daerah, 

jumlah populasi TO, lokasi dan dokumentasi. Selain itu, terdapat kegiatan khusus 

yang ditugaskan kepada laboratorium SHTO yaitu pembuatan herbarium 

College of Chinese Medicine, China Medical 

Adanya pengaturan jadwal masuk kerja sedikit berpengaruh terhadap 

penataan spesimen herbarium yaitu terkait dengan penyusunan fisik spesimen 

ng membutuhkan banyak tenaga, waktu dan tempat. Sebagian besar 
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Herbarium Taiwan 

 

2.1. Laboratorium Galenika

4. Uraian tugas dan SDM instalasi/laboratorium

a. Tugas dan fungsi 

Laboratorium galenika sebagai bagian dari instalasi Laboratorium Terpadu di 

Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT) 

Tawangmangu memiliki tugas 

yaitu menjadi rujukan penelitian dan peng

tradisional.  

Fungsi laboratorium galenika sebagai

serangkaian laboratorium di Laboratorium Terpadu

pembuatan sediaan galenika, khususnya yang berasal dari tumbuhan obat.

Metode pembuatan sediaan galenika yang dilakukan di laboratorium galenika 

secara umum, terbagi atas penyarian (ekstraksi) dan penyulingan (destilasi). 

Ekstraksi yang dilakukan meliputi ekstraksi tanpa suhu seperti maserasi

perkolasi, sedangkan 

Destilasi yang dilakukan, yaitu destilasi sederhana (destilasi air).

laboratorium galenika adalah melakukan 

sari larut air ataupun larut alkohol sebagai sal

bahan baku jamu. Serangkaian kegiatan tersebut dilakukan dengan maksud 

untuk membantu jalannya penelitian, diawali dari persiapan sampel, 

pengumpulan kelengkapan data penelitian hingga penelitian lanjutan. Penelitian 

yang dilaksanakan dapat berasal dari dalam atau luar institusi B2P2TOOT 

Tawangmangu. Selanjutnya, laboratorium galenika juga melakukan fungsinya 

dalam pendampingan mahasiswa PKL ataupun magang sebagai kegiatan 

insidental. 

 

 

Laboratorium Galenika 

Uraian tugas dan SDM instalasi/laboratorium 

Tugas dan fungsi  

Laboratorium galenika sebagai bagian dari instalasi Laboratorium Terpadu di 

Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT) 

Tawangmangu memiliki tugas untuk mendukung dan mewujudkan visi institusi, 

yaitu menjadi rujukan penelitian dan pengembangan tanaman obat dan obat 

oratorium galenika sebagai salah satu laboratorium dari 

serangkaian laboratorium di Laboratorium Terpadu adalah melakukan kegiatan 

pembuatan sediaan galenika, khususnya yang berasal dari tumbuhan obat.

Metode pembuatan sediaan galenika yang dilakukan di laboratorium galenika 

secara umum, terbagi atas penyarian (ekstraksi) dan penyulingan (destilasi). 

Ekstraksi yang dilakukan meliputi ekstraksi tanpa suhu seperti maserasi

, sedangkan ekstraksi dengan suhu seperti infundasi dan sokhletasi

estilasi yang dilakukan, yaitu destilasi sederhana (destilasi air).

laboratorium galenika adalah melakukan penetapan nilai kadar sari, baik kadar 

sari larut air ataupun larut alkohol sebagai salah satu parameter kontrol kualitas 

bahan baku jamu. Serangkaian kegiatan tersebut dilakukan dengan maksud 

untuk membantu jalannya penelitian, diawali dari persiapan sampel, 

pengumpulan kelengkapan data penelitian hingga penelitian lanjutan. Penelitian 

dilaksanakan dapat berasal dari dalam atau luar institusi B2P2TOOT 

Tawangmangu. Selanjutnya, laboratorium galenika juga melakukan fungsinya 

dalam pendampingan mahasiswa PKL ataupun magang sebagai kegiatan 

  

100 

 

Laboratorium galenika sebagai bagian dari instalasi Laboratorium Terpadu di 

Balai Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT) 

dan mewujudkan visi institusi, 

embangan tanaman obat dan obat 

salah satu laboratorium dari 

melakukan kegiatan 

pembuatan sediaan galenika, khususnya yang berasal dari tumbuhan obat. 

Metode pembuatan sediaan galenika yang dilakukan di laboratorium galenika 

secara umum, terbagi atas penyarian (ekstraksi) dan penyulingan (destilasi). 

Ekstraksi yang dilakukan meliputi ekstraksi tanpa suhu seperti maserasi dan 

si dengan suhu seperti infundasi dan sokhletasi. 

estilasi yang dilakukan, yaitu destilasi sederhana (destilasi air). Fungsi lain 

penetapan nilai kadar sari, baik kadar 

ah satu parameter kontrol kualitas 

bahan baku jamu. Serangkaian kegiatan tersebut dilakukan dengan maksud 

untuk membantu jalannya penelitian, diawali dari persiapan sampel, 

pengumpulan kelengkapan data penelitian hingga penelitian lanjutan. Penelitian 

dilaksanakan dapat berasal dari dalam atau luar institusi B2P2TOOT 

Tawangmangu. Selanjutnya, laboratorium galenika juga melakukan fungsinya 

dalam pendampingan mahasiswa PKL ataupun magang sebagai kegiatan 
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b. Sumber daya manusia  

Sumber daya manusia pada laboratorium galenika terdiri dari tiga personil, yaitu 

satu orang peneliti dengan latar belakang pendidikan S2 biokimia, satu orang 

litkayasa dengan latar belakang pendidikan D3 agribisnis agrofarmaka dan satu 

orang tenaga kontrak yang berasal dari pendidikan D3 jamu. 

5.  Kegiatan yang terlaksana  

Rincian kegiatan di laboratorium galenika yang terlaksana di tahun 2020, secara 

lengkap terangkum dalam Kegiatan Laboratorium Galenika Tahun 2020 (Tabel 1). 

 

Kegiatan Laboratorium Galenika Tahun 2020 

No Jenis Kegiatan Rincian Kegiatan 

1 Kegiatan Rutin 

 

e. Kontrol kualitas sampel penelitian 

f. Evaluasi instruksi kerja (IK) 

g. Uji stabilitas koleksi ekstrak 

h. Penataan ulang koleksi ekstrak 

2 Kegiatan Penelitian e. Membantu pelaksanaan penelitian pra klinik 

uji ramuan diabetes melitus hasil RISTOJA 

f. Membantu pelaksanaan penelitian uji 

toksisitas ekstrak kratom 

g. Membantu pelaksanaan penelitian formulasi 

anti-aging 

h. Membantu pelaksanaan beberapa penelitian 

mandiri B2P2TOOT 

3 Pendampingan 

PKL/Magang/Insidential 

S1/S2, melaksanakan sesuai topik pembimbing 

PKL 

Pada tahun 2020 kegiatan rutin penetapan salah satu parameter kontrol kualitas, 

yaitu nilai kadar sari dilakukan untuk sampel penelitian DIPA ataupun penelitian 

mandiri peneliti B2P2TOOT. Sampel penetapan nilai kadar sari di tahun 2020 

umumnya berupa simplisia tanaman obat. Variasi sampel penetapan nilai kadar sari 

yang dilakukan oleh laboratorium galenika selama tahun 2020 lebih rinci terdapat 

pada lampiran (Tabel 2).  

Kegiatan evaluasi instruksi kerja (IK) laboratorium galenika pada tahun 2020 

dilakukan dengan tujuan untuk menyempurnakan dokumen IK prosedur pengujian. 

Disamping itu, selain dilakukan evaluasi IK, pada tahun 2020 seluruh SDM 

laboratorium galenika juga melakukan sosialisasi terkait keefektifan IK tersebut. 
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Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi IK secara lebih lengkap dapat dilihat pada 

lampiran (Gambar 1). 

Uji stabilitas ekstrak dan penataan ulang koleksi ekstrak merupakan kegiatan 

rutin yang perlu dilakukan setiap tahun. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui 

kondisi terakhir koleksi ekstrak setelah melalui satu periode masa penyimpanan 

tertentu. Parameter yang digunakan pada uji stabilitas ekstrak adalah angka 

cemaran mikroba (ACM), baik angka jamur (AJ) ataupun angka lempeng total (ALT). 

Tidak seluruh koleksi ekstrak di laboratorium galenika dilakukan pengujian stabilitas, 

hal ini dikarenakan kapasitas SDM pengujian yang terbatas. Oleh karena itu, untuk 

kegiatan ini dilakukan pemilihan sampel yang didasarkan pada beberapa kategori, 

yaitu ekstrak dengan masa simpan terlama dan/atau ekstrak hasil infundasi. Hasil 

pengujian stabilitas ekstrak koleksi laboratorium galenika di tahun 2020, menunjukan 

trend yang dibawah persyaratan ACM. Beberapa koleksi ekstrak galenika diketahui 

memiliki nilai AJ/ALT yang tidak memenuhi syarat, kondisi tersebut disebabkan oleh 

suhu penyimpanan ekstrak yang tidak stabil karena kerusakan alat. Tindak lanjut dari 

kondisi tersebut, beberapa koleksi ekstrak laboratorium galenika harus dihapuskan 

atau dibuang agar tidak menularkan mikroba pada koleksi lainnya. Disamping itu, 

beberapa koleksi ekstrak laboratorium galenika juga dipindahkan pada tempat 

penyimpanan dengan suhu yang lebih stabil agar dapat meningkatkan kestabilannya. 

Data terkait hasil pengujian ACM pada koleksi ekstrak laboratorium galenika lebih 

rinci dapat dilihat pada lampiran (Tabel 3). 

Kegiatan penelitian B2P2TOOT di tahun 2020 yang melibatkan kinerja 

laboratorium galenika terutama pada proses persiapan sampel baik berupa simplisia 

ataupun ekstrak dapat dilihat pada lampiran (Tabel 4). Sebagian besar ekstraksi 

pada tahun 2020 dilakukan secara maserasi menggunakan pelarut etanol dengan 

range konsentrasi 70% hingga 96%. Kuantitas sampel yang digunakan bervariasi 

tergantung pada prosedur penelitian masing-masing.  

Laboratorium galenika pada awal tahun 2020 diberi kesempatan untuk 

melakukan pendampingan pada beberapa mahasiswa PKL. Pendampingan 

dilakukan terkait pelaksanaan penelitian mahasiswa-mahasiswa tersebut yang 

melibatkan kegiatan ekstraksi. Adapun sampel dan metode ekstraksi yang digunakan 

oleh mahasiswa tersebut, tergantung pada judul penelitian yang diberikan oleh 
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masing-masing peneliti pembimbing PKL. Rincian data mahasiswa PKL di 

laboratorium galenika. 

6. Kendala yang dialami 

Sepanjang pelaksanaan kegiatan di laboratorium galenika pada tahun 2020, 

terdapat beberapa permasalahan ataupun kendala yang dihadapi. Beberapa kendala 

yang dihadapi, antara lain: 

c. Keterbatasan bahan 

Pelarut organik merupakan bahan utama dalam proses ekstraksi. Pada tahun 

2020, laboratorium galenika mengalami krisis pelarut organik terutama etanol yang 

mayoritas digunakan untuk ekstraksi ataupun penetapan kadar sari. Krisis pelarut 

etanol tersebut terjadi karena adanya pengalihan fungsi etanol dari sebagai media 

ekstraksi menjadi bahan utama pembuatan cairan disinfektan. Kebutuhan etanol 

yang cukup tinggi dan diikuti oleh kelangkaan mengakibatkan krisis berlangsung 

selama beberapa bulan. Kondisi tersebut terjadi karena bencana pandemi yang 

dialami oleh seluruh bagian dunia, salah satunya Indonesia. Kesulitan pelarut 

organik lainnya disebabkan oleh keterlambatan proses pengadaan bahan, sehingga 

sebagian besar pelarut organik yang diperlukan dan telah dipesan diawal tahun, baru 

tersedia diakhir tahun. Kondisi seperti ini telah terjadi selama beberapa tahun, 

kedepan diharapkan dapat lebih diperbaiki prosedurnya. 

d. Kerusakan alat 

Pada tahun 2020, alat yang bersifat krusial bagi laboratorium galenika yaitu 

showcase untuk penyimpanan koleksi ekstrak mengalami beberapa kali kerusakan. 

Hal ini menyebabkan beberapa kegiatan ekstraksi yang bukan prioritas harus ditunda 

pengerjaannya, karena keterbatasan sarana penyimpanan ekstrak yang sesuai 

dengan standar. Kerusakan sarana penyimpanan ekstrak ini juga telah 

mengakibatkan beberapa ekstrak mengalami kerusakan sehingga perlu dihapuskan 

dari koleksi. Kondisi suhu showcase yang tidak stabil menyebabkan kelembaban 

didalam alat tersebut meningkat, sehingga beberapa koleksi ekstrak ditumbuhi 

mikroba. 

 
b. Dokumentasi 
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Gambar 1. Dokumentasi sosialisasi IK galenika tahun 2020 

 

10.  Laboratorium biomolekuler 

1. Uraian tugas dan SDM instalasi/laboratorium 

a. Tugas dan fungsi  

Tugas Laboratorium Biologi molekur adalah memberikan fasilitas dalam 

penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan mengenai:  

 aktivitas, keamanan, dan mekanisme aksi tumbuhan obat secara in vitro 

 profil genetika tumbuhan obat 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Laboratorium Biologi Molekuler 

menyelenggararakan fungsi: 

 penyusunan rencana dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di 

bidang biologi molekuler tumbuhan obat 

 penyusunan instruksi kerja kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang 

biologi molekuler tumbuhan obat 

 pemberian bimbingan teknis penelitian di bidang biologi molekuler tumbuhan 

obat 

 perencanaan pengembangan dan pengelolaan alat dan bahan laboratorium  

b. Sumber daya manusia  

Peneliti yang bertugas di Laboratorium Biologi Molekuler berjumlah dua orang 

peneliti, dengan latar belakang pendidikan farmasi dan bioteknologi.   

 
2. Kegiatan yang terlaksana  

a. Kegiatan rutin 

Kegiatan rutin yang dilakukan di Laboratorium Biologi Molekuler tahun 2020: 

 Thawing, subkultur, dan penyimpanan cryo sel kanker payudara T47D dan 

4T1, sel kanker hati HepG2, serta sel epitel ginjal Vero  

 pemeliharaan alat flow cytometer (penggantian filter, peristaltic pump, sheath 

solution, decontamination solution, dan cleaning solution)    

 sosialisasi dan diskusi instruksi kerja laboratorium 

b. Kegiatan penelitian 
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Penelitian mandiri yang dilakukan pada tah

ekstrak etanol temulawak dan kunyit pada sel kanker hati HepG2. Hasil 

penelitian ini dipublikasikan dalam seminar Pokjanas TOI 58 melalui presentari 

oral secara virtual yang diadakan oleh Fakultas Farmasi, Universitas Ud

c. Kegiatan PKL/magang, Tugas Akhir dan fasilitasi

 memfasilitasi penelitian disertasi Harto Widodo, M.Biotech. (Program 

Pascasarjana Bioteknologi, UGM). 

 memfasilitasi uji siklus sel, apoptosis, serta antioksidan seluler pada 

penelitian mahasiswa Dhan

Maryam Zulfin (S1), Cancer Chemoprevention Research Centre (CCRC), 

Fakultas Farmasi UGM, pada tanggal 21

 Optimasi uji antiaging pada penelitian dengan judul formulasi nanoemulsi 

minyak jahe -

Haryanti dkk. 

3. Kendala yang dialami

Laboratorium Biologi Molekuler menerima beberapa permintaan penggunaan 

fasilitas dan bimbingan teknis dari pihak luar pada bulan Maret hingga November 

2020. Permintaan tersebut belum bisa difasilitasi karena terkendala Pandemi 

Covid-19. Pandemi tersebut juga menyebabkan sedikit kendala dalam 

pelaksanaan kegiatan penelitian internal.

4. Lampiran 

Dokumentasi sel pada penelitian aktivitas sitotoksik ekstrak etanol temulawak

dan kunyit pada sel kanker hati HepG2.

Morfologi sel HepG2 setelah 24 jam perlakuan dengan: a) ekstrak temulawak 50 µg/ml dan 

b) kunyit 50 µg/ml, c) sel tanpa perlakuan. Tanda anak panah warna merah menunjukkan 

sel membulat tanda kematian (

11. Laboratorium farmakologi dan toksikologi 

1. Uraian tugas dan SDM instalasi/laboratorium

a. Tugas dan fungsi 

Laboratorium Farmakologi merupakan salah satu bagian dari laboratorium 

terpadu yang mendukung pelaksanaan tugas 

Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT) khususnya kegiatan penelitian 

 

Penelitian mandiri yang dilakukan pada tahun 2020 adalah aktivitas sitotoksik 

ekstrak etanol temulawak dan kunyit pada sel kanker hati HepG2. Hasil 

penelitian ini dipublikasikan dalam seminar Pokjanas TOI 58 melalui presentari 

oral secara virtual yang diadakan oleh Fakultas Farmasi, Universitas Ud

Kegiatan PKL/magang, Tugas Akhir dan fasilitasi 

memfasilitasi penelitian disertasi Harto Widodo, M.Biotech. (Program 

Pascasarjana Bioteknologi, UGM).  

memfasilitasi uji siklus sel, apoptosis, serta antioksidan seluler pada 

penelitian mahasiswa Dhania Novitasari (S3), Mila Hanifa (S1), dan Ummi 

Maryam Zulfin (S1), Cancer Chemoprevention Research Centre (CCRC), 

Fakultas Farmasi UGM, pada tanggal 21-28 Februari 2020.

Optimasi uji antiaging pada penelitian dengan judul formulasi nanoemulsi 

- ekstrak pegagan sebagai serum antiaging atas nama Sari 

Kendala yang dialami 

Laboratorium Biologi Molekuler menerima beberapa permintaan penggunaan 

fasilitas dan bimbingan teknis dari pihak luar pada bulan Maret hingga November 

an tersebut belum bisa difasilitasi karena terkendala Pandemi 

19. Pandemi tersebut juga menyebabkan sedikit kendala dalam 

pelaksanaan kegiatan penelitian internal. 

Dokumentasi sel pada penelitian aktivitas sitotoksik ekstrak etanol temulawak

dan kunyit pada sel kanker hati HepG2. 

Morfologi sel HepG2 setelah 24 jam perlakuan dengan: a) ekstrak temulawak 50 µg/ml dan 

b) kunyit 50 µg/ml, c) sel tanpa perlakuan. Tanda anak panah warna merah menunjukkan 

sel membulat tanda kematian (inverted microscope, perbesaran 400

Laboratorium farmakologi dan toksikologi  

Uraian tugas dan SDM instalasi/laboratorium 

Tugas dan fungsi  

Laboratorium Farmakologi merupakan salah satu bagian dari laboratorium 

terpadu yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Litbang 

Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT) khususnya kegiatan penelitian 
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un 2020 adalah aktivitas sitotoksik 

ekstrak etanol temulawak dan kunyit pada sel kanker hati HepG2. Hasil 

penelitian ini dipublikasikan dalam seminar Pokjanas TOI 58 melalui presentari 

oral secara virtual yang diadakan oleh Fakultas Farmasi, Universitas Udayana.  

memfasilitasi penelitian disertasi Harto Widodo, M.Biotech. (Program 

memfasilitasi uji siklus sel, apoptosis, serta antioksidan seluler pada 

ia Novitasari (S3), Mila Hanifa (S1), dan Ummi 

Maryam Zulfin (S1), Cancer Chemoprevention Research Centre (CCRC), 

28 Februari 2020. 

Optimasi uji antiaging pada penelitian dengan judul formulasi nanoemulsi 

ekstrak pegagan sebagai serum antiaging atas nama Sari 

Laboratorium Biologi Molekuler menerima beberapa permintaan penggunaan 

fasilitas dan bimbingan teknis dari pihak luar pada bulan Maret hingga November 

an tersebut belum bisa difasilitasi karena terkendala Pandemi 

19. Pandemi tersebut juga menyebabkan sedikit kendala dalam 

Dokumentasi sel pada penelitian aktivitas sitotoksik ekstrak etanol temulawak 

 

Morfologi sel HepG2 setelah 24 jam perlakuan dengan: a) ekstrak temulawak 50 µg/ml dan 

b) kunyit 50 µg/ml, c) sel tanpa perlakuan. Tanda anak panah warna merah menunjukkan 

perbesaran 400x). 

Laboratorium Farmakologi merupakan salah satu bagian dari laboratorium 

dan fungsi Balai Besar Litbang 

Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT) khususnya kegiatan penelitian 
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dan pengembangan tanaman obat dan obat tradisional. Keberadaan 

laboratorium farmakologi diharapkan dapat menjawab permasalahan terkait 

fasilitasi kegiatan penelitian khususnya penelitian praklinik (uji aktivitas dan 

toksisitas) yang umumnya melibatkan hewan uji sebagai subyek penelitian. 

b. Sumber daya manusia  

Sumber daya manusia yang tergabung di Laboratorium Farmakologi cukup 

terbatas, yang terdiri hanya dua SDM dengan latar belakang Pendidikan S2 

Farmakologi (Farmasi), yaitu Nuning Rahmawati, M.Sc.,Apt sebagai penanggung 

jawab dan Ika Yanti Marfuatush Sholikhah, M.Sc sebagai anggota. 

2. Kegiatan yang terlaksana  

a. Fasilitasi kegiatan Penelitian Praklinik 

Penelitian praklinik yang difasilitasi di Laboratorium Farmakologi tahun 2020 

meliputi 2 penelitian yaitu penelitian kratom dan penelitian praklinik ramuan 

hiperglikemik hasil Ristoja. Pada penelitian kratom, kegiatan yang dilakukan 

meliputi uji toksisitas akut dan uji toksisitas subkronis yang dilakukan pada bulan 

Januari sampai bulan April 2020. Tahapan kegiatan yang dilakukan yaitu 

pemberian bahan uji, pemeliharaan hewan uji, pembacaan kimia darah, dan 

nekropsi hewan uji setelah selesai perlakuan. 

Sedangkan pada penelitian praklinik aktivitas antihiperglikemik ekstrak aktif 

hasil Ristoja dilakukan pada hewan uji berupa tikus galur Sprague Dawley (SD). 

Pengadaan hewan uji berupa tikus galur SD dilakukan pada tanggal 10-11 

Februari 2020 sebanyak 200 ekor (100 ekor jantan dan 100 ekor betina. Tikus 

SD saat pengadaan berumur 5 minggu sehingga memerlukan waktu lebih dari 2 

minggu untuk aklimatisasi dan pengkondisian tikus uji sampai siap digunakan 

untuk penelitian. 

Adapun tahapan kegiatan penelitian aktivitas antihiperglikemik yang 

dikerjakan di Laboratorium Farmakologi B2P2TOOT meliputi 

 Aklimatisasi hewan uji 

 Pemeliharaan hewan uji 

 Intervensi pemberian sediaan uji pada hewan uji 

 Pengamatan hewan uji 

 Penimbangan bobot badan hewan uji 

 Pengambilan sampel darah hewan uji 

 Sentrifugasi sampel darah hewan uji untuk memperoleh serum 

 Pembedahan hewan uji 

 Isolasi organ hepar, ginjal, jantung, paru, lambung dan pankreas hewan uji 

 Pemusnahan hewan uji paska penelitian 

 

b. Perbaikan dan Sosialisasi Instruksi Kerja 
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Pada tahun 2020 dilakukan kegiatan perbaikan dan penyempurnaan instruksi 

kerja yang ada di laboratorium farmakologi (terlampir). Instruksi kerja memuat 

informasi tentang tahapan suatu proses kegiatan, spesifikasi alat, fungsi alat dan 

cara menggunakan alat sehingga lebih jelas. Instruksi kerja ditujukan untuk 

semua pengguna laboratorium baik dari pihak internal maupun eksternal. 

Instruksi kerja dibuat agar semua pihak yang mengakses laboratorium lebih 

mudah untuk memahami dan melaksanakan berbagai tahapan kegiatan sesuai 

dengan prosedur penggunaanya. Instruksi kerja wajib diterapkan oleh semua 

pihak. Dengan adanya instruksi kerja, kegiatan laboratorium yang berkaitan 

dengan penggunaan alat akan berjalan lebih baik. Dengan bentuk tertulis dan 

disampaikan dengan komunikasi efektif, maka pengguna dapat lebih mudah 

memahami dan menerapkan isi instruksi kerja. 

3. Kendala yang dialami 

Beberapa hal yang menjadi kendala pelaksanaan kegiatan penelitian di 

Laboratorium Farmakologi tahun 2020 sebagai berikut: 

a. Pada penelitian praklinik, salah satu tahapan yang dilakukan saat uji toksisitas 

maupun aktivitas adalah pengambilan sampel darah vena orbitalis mata dan 

pembuatan preparat histopatologi serta pembacaan hasil pengamatan 

mikroskopis. Sampai dengan tahun 2020, SDM yang mempunyai kompetensi 

untuk melakukan hal tersebut belum tersedia, sehingga selama ini 

pengambilan sampel darah vena orbitalis mata masih dikerjakan oleh peneliti 

dari Fakultas Farmasi, Universitas Setia Budi, sedangkan proses analisis 

histopatologi dialihkan ke Laboratorium Histologi Fakultas Kedokteran UNS 

dan Lboratorium Kesehatan Hewan Semarang. Oleh karena itu, diharapkan 

pada tahun selanjutnya dapat dilakukan peningkatan kompetensi SDM di 

bidang praklinik terutama dalam hal pengambilan sampel darah vena orbitalis 

mata dan pembuatan preparat histopatologi dengan cara mengikuti pelatihan 

di lembaga yang kompeten maupun dengan pelatihan in house training. 

b. Beberapa alat penunjang kegiatan penelitian yang dibutuhkan di laboratorium 

farmakologi mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan, antara lain 

hematologi analyzer dan Nihon Kohden sehingga kegiatan penetapan kadar 

glukosa dan beberapa parameter faal hepar dan ginjal dikerjakan di 

laboratorium RRJ. Kedepannya perlu difasilitasi kelengkapan alat, bahan dan 

fasilitas pendukung sehingga lab. farmakologi dapat difungsikan secara 

optimal, baik untuk mendukung kegiatan penelitian maupun kegiatan rutin lab 

dan kegiatan pengembangan lainnya serta beberapa pendukung sbb: 

1. Hematology analyzer 

2. Meja portable untuk pembedahan 

3. AHU 

4. Dump water 

5. Rak Penirisan 

6. Dan perbaikan sarana pendukung lainnya 
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c. Sarana atau alat utama yang digunakan pada analisis histopatologi yaitu 

mikrotom, sudah tersedia di Laboratorium Sistematika, namun perlu dilakukan 

up grading jenis blade mikrotom serta fasilitasi pengadaan pewarna agar 

sesuai atau bisa digunakan untuk membuat preparat dari jaringan hewan 

karena selama ini alat tersebut baru bisa digunakan untuk pembuatan 

preparat dari jaringan tumbuhan 

a. Dokumentasi 
 

 
Kegiatan sosialisasi instruksi kerja laboratorium farmakologi oleh penanggung jawab 

kepada seluruh anggota laboratorium 
 

 
Pembedahan dan isolasi organ hewan uji setalah perlakuan 

 

 
Pengambilan sampel darah melalui vena orbitalis mata hewan uji 
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Pemisahan serum darah setelah sentrifugasi   

 

12. Rumah Riset Jamu  

1. Uraian tugas dan SDM instalasi/laboratorium 

a. Tugas dan fungsi  

Rumah Riset Jamu sebagai bagian dari Bidang Penelitian Pelayanan 

B2P2TOOT memiliki fungsi utama melaksanakan kegiatan Saintifikasi Jamu 

terutama di bagian hilir. Bagian hilir berupa kegiatan penelitian klinik yang 

bersentuhan langsung dengan pasien. Penelitian di RRJ terdiri atas uji klinik 

tanpa kontrol dan uji klinik multi senter dengan kontrol. Kegiatan di RRJ 

melibatkan banyak SDM yang saling bekerja sama untuk kelancaran kegiatan 

penelitian dan pelayanan. RRJ didukung oleh bidang Yanlit dan bagian TU 

dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.  

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

003/Menkes/Per/I/2010 tentang Saintifikasi Jamu Dalam Penelitian Berbasis 

Pelayanan Kesehatan, Klinik Saintifikasi Jamu Hortus Medicus di B2P2TO2T 

Tawangmangu termasuk dalam Klinik Jamu Tipe A. Untuk melakukan evaluasi 

kegiatan 2020 dan perencanaan kegiatan tahun 2020, perlu disusun laporan 

kegiatan RRJ sepanjang 2020. Laporan ini disampaikan oleh masing masing 

bagian di RRJ yang terdiri atas : 

1) Bagian Pemeriksaan dan Rekam Medis 

2) Bagian Griya Jamu 

3) Bagian Pemeriksaan Penunjang 

4) Optimalisasi PNBP 

5) Kegiatan ISO 9001:2015 

 

b. Sumber daya manusia  

SDM yang dimiliki RRJ terdiri atas 7 orang dokter peneliti, 3 orang apoteker 

peneliti, 3 orang teknisi litkayasa, 4 tenaga perawat, 2 orang teknisi 

laboratorium, 7 orang tenaga peracik jamu, 3 orang rekam medik dan 3 tenaga 

administrasi. 

 



 

                            Laporan Kinerja B2P2TOOT Tahun 2020  

 

  

110 

 

2. Kegiatan yang terlaksana  

a. Pendaftaran 

Pendaftaran merupakan salah satu bagian dari klinik Hortus Medicus yang 

merupakan garda terdepan dari pelayanan.  

Bagian ini bertugas antara lain : 

1) Menyiapkan dan memelihara segala keperluan administrasi pendaftaran 

pasien 

2) Menerima pasien; 

3) Melakukan pendaftaran pasien; 

4) Mengambil dan mencatat identitas pasien di rekam medis; 

5) Mengatur distribusi pasien; 

6) Pemeliharaan rekam medis; 

7) Melaporkan semua hasil kegiatan bagian pendaftaran secara berkala; 

 
 

Jumlah Pasien Tahun 2020 

No Bulan Pasien Lama Pasien Baru Total 

1 Januari 1.668 933 2.601 

2 Februari 1.261 609 1.870 

3 Maret 1.114 329 1.443 

4 April 847 0 847 

5 Mei 557 0 557 

6 Juni 778 105 883 

7 Juli 727 165 892 

8 Agustus 722 141 863 

9 September 608 132 740 

10 Oktober 554 152 706 

11 November 704 152 856 

12 Desember 424 90 514 

  JUMLAH  9.964 2.808 12.772 

 
 
Jumlah Pasien berdasarkan umur 

 

No Bulan < 17 tahun 
17-40 
tahun 

41-60 
tahun 

> 60 tahun Jumlah total 

1 Januari 31 195 2145 231 2602 

2 Februari 21 126 1507 216 1870 

3 Maret 12 86 1179 166 1443 

4 April 9 62 685 91 847 

5 Mei 6 52 423 76 557 

6 Juni 8 72 715 88 883 
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7 Juli 10 62 740 80 892 

8 Agustus 10 52 730 71 863 

9 September 5 37 645 53 740 

10 Oktober 4 34 617 51 706 

11 November 7 45 755 49 856 

12 Desember 5 32 449 28 514 

 
 
Jumlah Pasien berdasarkan Wilayah 
 

No Bulan 
Jateng & 

DIY 
Jatim 

Jabar & 

DKI 
Luar Jawa Jumlah total 

1 Januari 1269 803 368 166 2606 

2 Februari 1023 512 226 19 1870 

3 Maret 809 368 178 88 1443 

4 April 479 266 59 43 847 

5 Mei 311 182 36 28 557 

6 Juni 490 313 50 30 883 

7 Juli 500 320 40 32 892 

8 Agustus 410 390 35 28 863 

9 September 385 315 20 20 740 

10 Oktober 369 305 15 17 706 

11 November 486 325 19 26 856 

12 Desember 325 157 12 20 514 

 
b. Pemeriksaan 

Salah satu bagian klinik tempat pasien mendapatkan pemeriksaan dari tim 

dokter. Bagian pemeriksaan mempunyai tugas antara lain : 

1) Melaksanakan anamnesa, pemeriksaan fisik untuk menemukan tanda – 

tanda fisik dan melakukan tindakan medik sesuai kompetensi; 

2) Membuat diagnosis;  

3) Memberikan penjelasan atau KIE kepada pasien tentang hal – hal yang 

menyangkut  penyakitnya; 

4) Menulis resep dan melaksanakan terapi. 

5) Melakukan pencatatan medis di buku rekam medis dengan jelas dan 

benar; 

6) Memberikan rujukan ke layanan rujukan jika diperlukan 

 

c. Konsultasi Gizi 

Instalasi gizi merupakan fasilitas untuk melakukan kegiatan pelayanan Gizi 

klinik yang terdiri dari kegiatan berikut: 
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1) Penyuluhan dan konsultasi gizi 

2) Pengembangan dan penelitian gizi  

Kegiatan penyuluhan dan konsultasi gizi sebagai salah satu komponen 

sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat . Penyuluhan gizi 

berperan penting dalam mengubah pengetahuan, sikap dan perilaku 

masyarakat sehingga dapat mengangkat dan memperbaiki derajad 

kesehatannya. 

Penyuluhan gizi di RRJ adalah serangkaian kegiatan penyampaian pesan-

pesan gizi dengan tujuan menanamkan dan meningkatkan pengetahuan, 

pengertian, sikap dan perilaku sehat bagi individu dan masyarakat yang 

dilaksanakan di rumah sakit/klinik. 

d. Laboratorium Klinik 

Laboratorium Klinik merupakan Tempat pemeriksaan, pengujian, penetapan 

dan pengukuran terhadap bahan (Sample) tertentu untuk   mendapatkan hasil 

sebagai informasi guna membantu menegakkan diagnosa penyakit, yang 

mencakup mulai dari proses menerima surat rujukan dari dokter sampai proses 

penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium kepada perawat jaga untuk 

diserahkan kepada dokter pengirim dan meminta pasien untuk kembali ke 

pengirim atau perujuk sampai pada pencatatan semua data. 

Jumlah pemeriksaan laboratorium pasien RRJ tahun 2020 
 

NO. Diagnosa 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Darah rutin 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Gula 9 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Chol 166 122 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Trigliserid 175 118 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Asam urat 108 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Ureum 157 109 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Creatinin 37 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. OT 39 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. PT 31 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10. Urine 31 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. HBsAg 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 EKG             

12. Rapid Test Anti 

Bodi Covid 19 
 1 0 0 0 0 0 0 44 30 61 29 

 

 

Hasil Kegiatan Laboratorium Klinik sebagai berikut: 
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1) Untuk hasil pemeriksaan laboratorium klinik sampai saat ini masih dapat 

terkontrol dengan adanya sample QC, Kalibrasi internal maupun Kalibrasi 

eksternal dari alat-alat yang kami gunakan, yang rutin kami lakukan sesuai 

jadwal, sehingga hasil Laboratorium yang kami keluarkan dapat kami 

pertanggung jawabkan.  

2) Kegiatan pemeriksaan Laboratorium Klinik RRJ sangat terbantu dengan 

adanya penerapan Sistem Majamenen Mutu ISO 9001-2015 , karena hampir 

semua alat terjaga keakuratannya melalui Kalibrasi. 

e. Griya Jamu 

Griya Jamu memiliki banyak kegiatan yang membutuhkan penanganan 

yang maksimal. Berdasarkan data di atas ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan : 

1) Pemenuhan kebutuhan kemasan 

Keterlambatan pengadaan pada tahun 2019 sangat mengganggu 

operasional, sehingga pada tahun 2020 diperlukan perencanaan yang lebih 

matang. 

2) Kebutuhan kapsul 

Kebutuhan kapsul sangat tidak berimbang dengan penyediaan kapsul dari 

mesin, sehingga masih dibutuhkan tenaga manual. Perlu untuk menjaga mutu 

capsul karena kegiatan kapsul yang masih padat karya. 

3) Kebutuhan simplisia dan serbuk 

Diperlukan koordinasi dengan bagian pasca panen, sehingga kebutuhan 

dapat terpenuhi. Data kebutuhan dapat dijadikan acuan untuk pengadaan 

bahan pada periode selanjutnya. 
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f. Optimalisasi PNBP 

Berdasarkan data yang masuk, penerimaan PNBP sepanjang tahun 2020 

mencapai target.  

Meskipun demikian, pada akhir tahun terdapat kendala dalam optimalisasi 

PNBP terkait terlambatnya pengadaan barang karena mekanisme lelang yang 

tidak berjalan dengan baik. 

Karena menyangkut jumlah yang besar diperlukan pengelolaan yang 

profesional dan teliti sehingga dapat berjalan optimal. 

g. Kegiatan ISO 9001 : 2015 

Pada tahun 2019, RRJ kembali menerapkan sistem manjemen mutu ISO. 

Kali ini menerapkan standar ISO 9001:2015. 

 

3. Kendala yang dialami 

a. Sarana dan Infrastruktur 

 Pada tahun 2020 RRJ menempati bangunan yang sudah direhab. 

Meskipun demikian masih terdapat kendala kekurangan ruangan, terutam 

untuk ruang diskusi dan rekam medis. 

 Sarana Parkir kurang memadai, parkir pasien diluar RRJ dan dikelola 

pihak luar yang menimbulkan keluhan parkir mahal. 

 IPAL tidak berfungsi maksimal 

b. Pendaftaran dan Rekam Medis  

 Ruang dan Rak rekam medis kurang, mengusulkan pengadaan rak rekam 

medis  

 Software klinik belum sempurna 

 Sarana pendaftaran online belum optimal 

c. Pemeriksaan 

 Sarana Telemedicine 

 Alkes banyak yang rusak setelah kalibrasi 

d. Laboratorium Klinik 

 Maintanance Alat (service, spare part, kalibrasi) 

 Limbah medis padat masih dikirim ke luar 

e. Griya Jamu 

 Pengiriman jamu ke pasien belum optimal 

 Pemenuhan kebutuhan jejaring 

 Formularium RRJ 

f. Optimalisasi PNBP 



 

                            Laporan Kinerja B2P2TOOT Tahun 2020  

 

  

115 

 

 Target berkurang karena adanya pandemic Covid 19. 

 
g. Inventarisasi sarana dan prasarana litbangkes 

Inventarisasi dilakukan untuk mengetahui nama alat, tahun pengadaan dan 

penanggungjawab, serta menilai apakah alat laboratorium yang ada di masih 

dalam kondisi baik, rusak ringan, rusak berat.  

h. Pemeliharaan sarana dan prasarana  

Pemeliharaan yang berkelanjutan sarana dan prasarana baik di laboratorium 

maupun kebun sangat diperlukan untuk menjamin kondisi sarana / alat dalam 

kondisi selalu siap (ready) digunakan sewaktu-waktu dan data yang dihasilkan 

bisa presisi. Pemeliharaan dilakukan dengan: 

1. Kalibrasi. Kalibrasi internal yang dilakukan setiap minggu dan kalibrasi 

eksteranl yang dilakukan 1 tahun sekali.  

2. Perbaikan alat laboratorium dilakukan dengan servis dan penggantian 

spare part. 

3. Perbaikan peralatan kebun   

 
i. Pengadaan bahan laboratorium, laboratorium ware, bahan operasional kebun 

dan peralatan kebun. Kegiatan meliputi: 

1. Pengadaan bahan laboratory ware Laboratorium Galenika, Formulasi, 

dan Fitokimia pada kegiatan manajemen laboratorium 

2. Pengadaan bahan konsumsi operasional kebun pada kegiatan 

manajemen kebun tanaman obat 

3. Pengadaan Peralatan kebun pada kegiatan manajemen kebun tanaman 

obat 

4. Pengadaan bahan operasional kebun pada kegiatan manajemen kebun 

tanaman obat 

5. Pengadaan bahan laboratorium Formulasi, Pascapanen, Sistematika 

Tumbuhan, dan Kultur Jaringan Tanaman 

6. Pengadaan bahan laboratorium Mikrobiologi, Galenika, dan Hama 

Penyakit Tanaman 

7. Pengadaan Barang Non Ragen untuk kegiatan penelitian 

8. Pengadaan Bahan Reagen Penelitian 

9. Pemeliharaan Irigasi Kebun Doplang dan Tlogodlingo  
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j. Kegiatan manajemen ilmiah dan etik  

Kegiatan terkait manajemen ilmiah dan etik yang dilakukan meliputi: 

1. Pendampingan penyusunan proposal 2021 

2. Sosialisasi dan pelaporan penelitian studi klinik formula jamu rhinitis 

alergi dibanding loratadin 

3. Autentifikasi Tumbuhan Obat Hasil Riset Tumbuhan Obat dan Jamu 

(Ristoja) 

4. Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Pengembangan dan 

Pemanfaatan Fitofarmaka Bidang Uji Praklinik dan Uji Klinik 

5. Pertemuan Pembahasan Roadmap Penelitian dan Pengembangan 

B2P2TOOT 

6. Penyusunan Database Hasil Riset Tumbuhan Obat dan Jamu 

 

Sertifikasi dan akreditasi pelayanan Penelitian  

Kegiatan meliputi: 

1. Sistem manajemen mutu ISO 9001: 2015.  

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan Rumah 

Riset Jamu Hortus Medicus di Tahun 2020 tetap menerapkan Sistem 

Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang ,mana di tahun 2020 adalah tahun 

terakhir untuk resertifikasi. Sertifikasi ISO 9001 2015 merupakan suatu 

standar bertaraf internasional untuk Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, 

atau bisa disebut juga sebagai Sertifikasi Sistem Manajemen Kualitas. 

Sertifikasi ini menetapkan berbagai persyaratan, pedoman, dan 

rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu Serifikasi Manajemen 

Kualitas. 

Tujuan sertifikasi ini adalah untuk menjamin pelayanan yang 

dihasilkan oleh RRJ Hortus medicus memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan badan standar dunia yaitu, ISO. Ketika RRJ Hortus medicus 

telah berhasil lulus audit dan mendapatkan ISO 9001 2015, artinya RRJ 

Hortus medicus tersebut telah memenuhi berbagai persyaratan yang 

telah ditetapkan secara internasional. Kegiatan audit internal, Rapat 

Tinjauan Manajemen dan audit resertifikasi semester 1 dan 2 dilakukan di 
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Tahun 2020 secara daring (zoom meeting) karena situasi pandemi Covid-

19 

2.  

3.  

4. S

e

S

e

S

e

r

t

i

fikat ISO hasil resertifikasi   

No Kegiatan Tanggal Metode  Petugas 

1 Semester 1    

 Audit Internal 15 Juni 2020 Zoom Meeting Auditor Internal 

 

Rapat Tinjauan 
Manajemen 

29 Juni 2020 

Zoom Meeting TM, MR, DC, Tim 
UPP, Lead auditor, 
Auditor internal, Pj 
bagian  

2 Semester 2    

 Audit Internal 09 November 2020 Zoom Meeting Auditor Internal 

 

Rapat Tinjauan 
Manajemen 

13 November 2020 Zoom Meeting TM, MR, DC, Tim 
UPP, Lead auditor, 
Auditor internal, Pj 
bagian  

3 Audit resertifikasi 19-20 November 2020 Zoom Meeting Auditor eksternal 
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5. Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan  

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka perolehan Akreditasi 

Manajemen Litbang meliputi perbaikan, pengumpulan dan pertemuan 

pembahasan terkait dokumen SOP internal lembaga melibatkan seluruh 

penanggung jawab kegiatan. Dokumen yang diperbaiki dan dikumpulkan 

meliputi dokumen SOP-AP dan Instruksi Kerja (IK).  Ruang lingkup 

kegiatan B2P2TOOT sebagai Pranata Litbang yang cukup luas 

membutuhkan waktu yang lama untuk penyiapan dokumen-dokumennya. 

Untuk itu telah dilakukan pertemuan untuk menyamakan pemahaman 

mengenai pentingnya penguatan sistem kelembagaan. 

Pertemuan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 8-10 Desember 

2020 dengan mengundang narasumber pendamping dari Sub Bagian 

Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Badan Litbang Kesehatan 

 
k. Pusat Unggulan Iptek Saintifikasi Jamu  

Pada tahun 2020 B2P2TOOT telah ditetapkan dalam pembinaan 

Lembaga PUI oleh Kemenristek. Strategi penguatan lembaga PUI ditekankan 

pada penguatan SDM dengan mendukung SDM yang tugas belajar untuk jenjang 

Pendidikan S3, serta memberikan pelatihan-pelatihan teknis lainnya, penguatan 

manajemen lembaga dengan target memperoleh akreditasi KNAPPP dan 

penguatan sarana prasarana penelitian dengan fokus anggaran untuk riset yang 

memadai.  

Penguatan kapasitas dan kapabilitas riset dilakukan dengan menjalin 

kolaborasi riset untuk menghasilkan riset yang bermanfaat, bermutu dan berdaya 

saing. Diseminasi hasil riset didorong dengan indikator publikasi jurnal ilmiah di 

jurnal terakreditasi nasional dan internasional, komersialisasi paten dan jumlah 

kebijakan (policy option) yang dimanfaatkan oleh para stakeholder. Produk 

unggulan yang dihasilkan oleh pusat unggulan saintifikasi jamu adalah jamu 

saintifik, yaitu jamu yang telah teruji secara ilmiah yang aman, bermutu dan 

bermanfaat khususnya untuk penyakit tidak menular. 

Kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana dalam rangka mendukung 

tercapainya output dari strategi di atas adalah monitoring dan evaluasi SOP dan 

Instruksi Kerja, peningkatan kapasitas SDM dalam penguasaan bahasa asing, 
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diseminasi hasil litbang dalam bentuk pameran dan seminar ilmiah, pendaftaran 

hak cipta serta berbagai kegiatan lainnya. 

 

6. Layanan perkantoran  

Kegiatan yang dilakukan berupa: 

1. Pembayaran gaji termasuk gaji ke 13 dan 14  

2. Bersama-sama dengan Sekretariat Badan Litbangkes melaksanakan 

pembayaran tunjangan kinerja 

3. Kegiatan pengadaan keperluan sehari-hari kantor  

4. Pengadaan satuan pengaman/ cleaning service, sopir, pramubakti  

5. Pembayaran langganan daya dan jasa  

6. Pembayaran pos dan giro  

7. Pengadaan sewa kendaraan berupa Expander  

8. Pemeliharaan gedung dan bangunan  

9. Pemeliharaan instalasi jaringan  

10. Perbaikan/pemeliharaan sarana kantor  

11. Pemeliharaan kendaaran bermotor  

12. Honor operasional satuan kerja  

13. Pembayaran penambah daya tahan tubuh 

14. Operasional pimpinan  

15. Pengadaan pakaian dinas, toga dan pakaian kerja  

16. Kunjungan kerja  

17. Pelaksanaan manajemen laboratorium  

18. Pelaksanaan manajemen kebun tanaman obat  

Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan 

1. Adanya mekanisme revisi 

Kendala yang dihadapi tahun 2020 

1. Biaya pemeliharaan kendaraan bermotor dari biaya sewa belum 

teralokasikan  
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Tindak lanjut mengatasi kendala Tahun 2020 

1. Revisi pengalokasian biaya pemeliharaan kendaraan bermotor dengan 

mengurangi biaya pembayaran langganan daya dan jasa  

 

B. Realisasi Anggaran 

Tahun 2020 terdapat efisiensi anggaran sehingga pagu anggaran berubah. Realisasi 

anggaran sebesar Rp. 32.697.883.968,00 dari pagu Rp. 36.197.529.000,00 atau sebesar 

90,33%. Besaran capaian realisasi anggaran dikaitkan dengan target Kinerja Kegiatan dapat 

terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.11. Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan  
B2P2TOOT, Tahun 2020 

 
Indikator 

Pagu  Realisasi 

Target Anggaran Capaian Anggaran 

Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan 
dari penelitian dan pengembangan di 
Bidang Tanaman Obat Dan Obat 
Tradisional 

2  93.465.000  3  47.835.300  

Publikasi informasi di bidang tanaman obat 
dan obat tradisonal 

12  259.800.000  15  234.794.100  

Hasil Penelitian dan pengembangan di 
bidang tanaman obat dan obat tradisional 

5  546.483.000  5  478.915.429  

Laporan Riset Kesehatan Nasional 
(Riskesnas) Wilayah IV 

1  4.839.083.000  1  3.031.705.356  

Layanan sarana dan prasarana internal   1  5.278.761.000  1  5.090.335.250  

Layanan dukungan manajemen satker  1  4.029.394.000  1  3.227.346.642  

Layanan perkantoran  1  21.150.543.000  1  20.586.951.891  

Total  Rp. 36.197.529.000  
Rp. 32.151.084.854 

(88,82%) 

 

Sedangkan realisasi per jenis belanja terlihat pada tabulasi dibawah ini.  

 

Tabel 3.12. Realisasi Anggaran Berdasarkan Mata Anggaran Kegiatan  
B2P2TOOT, Tahun 2020 * 

No Jenis belanja Alokasi Realisasi % 

1. Belanja pegawai  Rp. 10.893.160.000,00 Rp. 10.498.993.078,00 96,38 
2. Belanja barang  Rp. 19.932.608.000,00 Rp. 16.479.256.526,00 82,67 
3. Belanja modal  Rp. 5.371.761.000,00 Rp. 5.172.835.250,00 96,30 
 Jumlah  Rp. 36.197.529.000 Rp. 32.151.084.854,00 88,82 
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*) Sumber Omspan 31 Desember 2020 
 
C. Kinerja Lainnya 

1. Penerbitan buku 

Penerbitan buku sebagai salah satu bentuk publikasi ilmiah menargetkan dua (2) 

judul buku pada tahun 2020. Dua buku yang ditargetkan dapat terbit adalah: 

1. Seledri (Apium graveolens) Tanaman Aromatis Melawan Hipertensi 

2. Budidaya dan Manfaat Sirih untuk Kesehatan 

Dalam rangka menghasilkan buku yang baik, draft buku yang telah disusun dikirim ke 

lembaga penerbit buku ilmiah untuk dimintakan review. Review draft Buku Seledri 

dilakukan oleh LIPI Press dan memakan cukup waktu sehingga hingga akhir tahun 

buku tersebut belum dapat diterbitkant. Sedangkan Buku Sirih telah selesai direvisi 

oleh Lembaga Penerbit Badan Litbangkes dan saat ini sedang proses cetak. 

 

 

Gambar. 3.4 Buku terbitan B2P2TOOT tahun 2020 
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2. Penerbitan JTOI 

Jurnal Tumbuhan Obat Indonesia (JTOI) dikelola oleh Seksi KJI dengan output 

berupa dua nomor terbitan setiap tahunnya. Upaya peningkatan mutu jurnal ilmiah 

yang mempublikasikan hasil-hasil riset dan review tanaman obat dan obat tradisional 

ini dilakukan oleh tim melalui perbaikan manajemen dan kualitas artikel. Workshop 

dengan mendatangkan narasumber dari Kemenristek BRIN dan peneglola jurnal 

Badan Litbangkes rutin dilakukan setiap tahunnya.  Perlahan namun pasti upaya itu 

membuahkan hasil. Bertepatan dengan pelaksanan workshop Open Journal System 

(OJS) pada 16 September 2020 yang menghadirkan: 

1. Direktur BRIN, Prof. Dr. Heri Hermansyah, ST. M.Eng. 

2. Pengelola Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, Dr. Parmin 

3. Pengelola Journal of Tropical Biodiversity and Biotechnology, Dr. Miftahul Ilmi 

4. Pengelola Jurnal Balitbangkes, Happy Candraleka, ST 

JTOI mendapatkan anugerah akreditasi Sinta 2. Peningkatan peringkat dari Sinta 3 

ini merupakan hasil kerja bersama yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. 

Predikat akreditasi Sinta 2 adalah kebanggaan JTOI karena sudah diakui sebagai  

jurnal nasional terakreditasi.  

 

Gambar. 3.5. Sertifkat akreditasi Sinta 2 untuk JTOI 
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Artikel yang terbit di JTOI telah melalui proses review dari editor (dewan redaksi) dan 

reviewer (mitra bestari). Secara kontinyu JTOI menerbitkan lima artikel dalam setiap 

terbitannya. Jumlah ini merpakan jumlah minimalis yang tentu ke depannya harus 

ditingkatkan. Berikut adalah judul-judul artikel yang diterbitkan dalam JTOI vol.13 no. 1 

dan 2 tahun 2020. 

 

Tabel 3.13. Artikel  yang diterbitkan pada JTOI volume 13 nomor 1dan 2 tahun 2020 

No Judul Author 

Vol. 13 no.1  

1 Pemanfaatan Tanaman Obat oleh Masyarakat 

Suku Melayu di Kabupaten Sambas 

Resky Nanda Pranaka, 

Fathul Yusro, Indah 

Budiastutik 

2 Eksplorasi Potensi Antioksidan Tumbuhan Obat 

dari Taman Nasional Gunung Merapi Yogyakarta 

Ari Nurwijayanto, Mohammad 

Na’iem, Atus Syahbuddin, 

Subagus Wahyuono 

3 Manfaat Ekstrak Etanol Daun Remek Daging 

(Hemigraphis colorata W.Bull) terhadap Luka 

Bakar pada Tikus 

Lusi Putri Dwita, Vera 

Ladeska, Aisyah Ramadhani, 

Dwi Rahma Augusta, Retno 

Tri Saufia  

4 Efek Fraksi Air Ekstrak Umbi Bidara Upas 

(Merremia mammosa (Lour.) Hailler f.) terhadap 

Kepadatan Kolagen pada Luka Tikus Diabetes 

Gusfita Trisna Ayu Putri, Elly 

Nurus Sakinah 

5 Permintaan dan Penawaran Tanaman Obat 

Tradisional di Provinsi Sumatera Utara 

Rahmad Syukur Siregar, 

Rika Ampuh Hadiguna, 

Insannul Kamil, Novizar 

Nazir, Nofialdi 

Vol. 13 no.2 

1 Aktivitas Antibakteri Minyak Serai Dapur dan 

Minyak Adas terhadap Staphylococcus aureus di 

Ruang Rawat Inap Rumah Sakit 

Khoirun Nisyak, Susi 

Hartiningsih 

2 Efektivitas Sirup Ekstrak daun Murbei (Morus 

alba L.) terhadap Penurunan Asam Urat pada 

Mencit (Mus musculus) 

Ika Maruya Kusuma, Amelia 

Febriani, Melva Novriana 

Saragih 

3 Aktivitas Ekstrak Etanol Daun Yakon (Smallantus 

sonchifolius (Poepp.) H.Rob) terhadap Kadar 

Glikogen dan Glukosa Darah Hamster 

Lusi Putri Dwita, Vera 

Ladeska, Dwitiyanti, Ni Putu 

Ermi Hikmawanti, Anggitha 
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No Judul Author 

Hiperglikemia dengan Diet Tinggi Lemak Prameswari Putri, Novella 

Chulsum 

4 Aktivitas Antidiabetes Ekstrak Etanol Daun dan 

Kulit Batang Bintangur (Calophyllum rigidum Miq) 

Secara In Vitro 

Eris Septiana, Partomuan 

Simanjutak 

5 Laporan Pertama Keberadaan Aleurocanthus 

camelliae (Homoptera: Aleyrodidae) di Indonesia; 

Serangga Parasit Invasif pada Tumbuhan Obat  

M. Bakti Samsu Adi, Dian 

Susanti 

  

1. Dukungan Pokja TOOT pada penyelenggaraan Seminar TOI ke-58 

Seminar TOI ke-58 diselenggarakan oleh Jurusan Farmasi Universitas Udayana 

secara daring. Seminar yang dijadwalkan dan telah dipersiapkan dengan matang 

oleh Unud untuk dilaksanakan secara offline pada bulan Juni 2020 ini diubah cara 

pelaksanaannya karena keharusan implementasi protokol kesehatan pencegahan 

Covid-19 sehingga dimundurkan ke bulan November.  Selain terlibat dalam diskusi 

penyiapan kegiatan, Pokja TOOT juga berperan dalam proses pelaksanaan seminar 

yaitu: 

-  Memberikan sambutan Ketua Pokja TOOT 

-  Menjadi moderator utama plennary season 

-  Menjadi juri peserta seminar untuk oral presentation 
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Gambar 3.6. Prosiding Seminar TOI ke-58 di Universitas Udayana 

 

2. Menerbitkan majalah populer Warta HortusMed  

Majalah HortusMed diterbitkan dua kali setahun. Pada edisi 1 disajikan topik utama 

stunting dengan. Tokoh yang ditampilkan adalah Kepala Puslitbang Upaya 

Kesehatan Masyarakat, Balitbangkes. Pada rubrik travel majalah ini menceritakan 

tentang keindahan kota Bukittinggi, sebuah kota bersejarah di Sumatera Barat. 

Warta HortusMed edisi kedua mengupas pengembangan fitofarmaka yang saat ini 

menjadi fokus B2P2TOOT. Proses panjang menuju produk fitofarmaka dan 

penelitian-penelitian yang sedang dilakukan B2P2TOOT dijelaskan dalam majalah 

edisi dua ini. 
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Gambar 3.7 . Warta HortusMed Edisi 1 dan 2 Terbit Tahun 2020 

Kendala penerbitan majalah Warta HortusMed antara lain: 

a. Topik utama belum terencana dengan baik di awal tahun dan proporsi jumlah 

halaman topik utama dan rubrik  pendukung belum konsisten.  

b. Artikel ditulis oleh tim redaksi dan peneliti, belum melibatkan penulis dari  

beragam bagian misal dari bagian Tata Usaha untuk tulisan tentang keuangan 

atau manajemen atau penulis dari luar B2P2TOOT.  

Layout masih terkesan kaku belum terlihat mengalir seperti majalah populer pada 

umumnya. 

 

 Pengelolaan perpustakaan  

Perpusatakaan sebagai salah satu fasilitas di B2P2TOOT untuk layanan informasi 

publik berupa bahan pustaka. Layanan di perpustakaan B2P2TOOT masih bersifat 

offline untuk pengunjung internal dan tamu yang datang ke B2P2TOOT. Berdasarkan 

data kunjungan diketahui bahwa total jumlah pengunung hanya 224 orang selama 

tahun 2020. Selama bulan April sampai dengan Desember hampir tidak ada 

pengunjung yang datang ke perpusatakaan.   Jumlah kunjungan ke perpustakaan 

diperlihatkan oleh Gambar 10 di bawah ini. 
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Gambar 3.8.. Pengunjung Perpustakaan  B2P2TOOT Tahun 2020

 

Pojok baca direncanakan pada tahun 2019 dan berhasil diwujukan pada tahun 2020. 

Tempat membaca yang didesain kekinian dan nyaman ini dibuat untuk mendekatkan 

bahan pustaka kepada masyarakat sebagai sumb

meningkatkan literasi masyarakat. Selain itu, lokasi pojok baca di Rumah Riset Hortus 

Medicus juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan RRJ kepada 

pengunjung baik pasien maupun pengantar.  Namun, pandemi Covid

menyebabkan diubahnya layanan pasien RRJ dari 

praktis sejak berdirinya pojok baca belum dimanfaatkan oleh masyarakat karena tidak 

adanya pengunjung RRJ.

 

 

. Pengunjung Perpustakaan  B2P2TOOT Tahun 2020

a direncanakan pada tahun 2019 dan berhasil diwujukan pada tahun 2020. 

membaca yang didesain kekinian dan nyaman ini dibuat untuk mendekatkan 

bahan pustaka kepada masyarakat sebagai sumbangsih B2P2TOOT

meningkatkan literasi masyarakat. Selain itu, lokasi pojok baca di Rumah Riset Hortus 

Medicus juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan RRJ kepada 

pengunjung baik pasien maupun pengantar.  Namun, pandemi Covid

menyebabkan diubahnya layanan pasien RRJ dari offline menjadi 

inya pojok baca belum dimanfaatkan oleh masyarakat karena tidak 

adanya pengunjung RRJ. 
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. Pengunjung Perpustakaan  B2P2TOOT Tahun 2020 

a direncanakan pada tahun 2019 dan berhasil diwujukan pada tahun 2020. 

membaca yang didesain kekinian dan nyaman ini dibuat untuk mendekatkan 

angsih B2P2TOOT dalam 

meningkatkan literasi masyarakat. Selain itu, lokasi pojok baca di Rumah Riset Hortus 

Medicus juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan RRJ kepada 

pengunjung baik pasien maupun pengantar.  Namun, pandemi Covid-19 yang terjadi 

menjadi online sehingga 

inya pojok baca belum dimanfaatkan oleh masyarakat karena tidak 
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Gambar 3.9.  Pojok Baca di Rumah Riset Jamu Hortus Medicus 

 

Pada akhir tahun 2020 diadakan aplikasi plagiarism checker dan grammarly.  

Plagiarism checker berfungsi untuk mengecek persentase kemiripan suatu artikel 

dengan artikel lain berdasarkan library artikel yang tersedia dalam software tersebut. 

Aplikasi Grammarly dapat dimanfaatkan untuk mengecek dan membenahi struktur 

atau grammar bahasa yang digunakan dalam sebuah artikel. Kedua aplikasi telah di-

install di komputer perpustkaan dan diumumkan bahwa semua peneliti B2P2TOOT 

dapat mengaksesnya. 
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Gambar 3.10

  

3. Wisata Ilmiah Kesehatan Jamu (WIKJ)

Layanan informasi kepada masyarakat melalui kegiatan WIKJ telah bertahun

dilaksanakan. Jumlah pengunjung semakin banyak seiring dengan semakin luasnya 

informasi tentang B2P2TOOT yang tersebar kepada masyarakat. Inovasi layanan 

WIKJ telah disiapkan untuk mengantispasi kenaikan jumlah pengunjung agar 

memudahkan masyarak

tahun Seksi KJI menargetkan jumlah pe

capaian tahun 2014 yaitu 10.578 orang.  Optimisme di awal tahun terwujud pada 

bulan pertama dan kedua dengan jumlah pengunjung 1.476 dan 1.222 orang pada 

bulan Januari dan Februari. Sangat disayangkan, pada bulan Maret

skala global yang membuat hampir semua negara termasuk Indonesia menghadapi 

masa berat memberlakukan semua strategi untuk mencegah dan menanggulangi 

wabah Covid-19. Salah satu upaya pencegahannya penyebaran virus ini adalah 

mengurangi kontak dan menjauhi kerumunan. Hal ini mengakibatkan banyak termpat 

wisata ditutup hingga waktu yang belum dapat ditentukan. 

B2P2TOOT menjalankan kebijakan menjadwalulangkan permohonan kunjungan 

WIKJ sejak bulan Maret s.d. Desember. Sehingga target 10.000 pe

tidak tercapai. Gambar 1

pada tahun 2020. 

 

 

Gambar 3.10.  Tangkapan Layar Aplikasi Plagiarism Checker

Wisata Ilmiah Kesehatan Jamu (WIKJ) 

Layanan informasi kepada masyarakat melalui kegiatan WIKJ telah bertahun

dilaksanakan. Jumlah pengunjung semakin banyak seiring dengan semakin luasnya 

tentang B2P2TOOT yang tersebar kepada masyarakat. Inovasi layanan 

WIKJ telah disiapkan untuk mengantispasi kenaikan jumlah pengunjung agar 

memudahkan masyarakat melakukan akses informasi melalui kegiatan ini. Pada awal 

tahun Seksi KJI menargetkan jumlah pengunjung WIKJ pada tahun 2020 di atas 

capaian tahun 2014 yaitu 10.578 orang.  Optimisme di awal tahun terwujud pada 

bulan pertama dan kedua dengan jumlah pengunjung 1.476 dan 1.222 orang pada 

bulan Januari dan Februari. Sangat disayangkan, pada bulan Maret

skala global yang membuat hampir semua negara termasuk Indonesia menghadapi 

masa berat memberlakukan semua strategi untuk mencegah dan menanggulangi 

19. Salah satu upaya pencegahannya penyebaran virus ini adalah 

tak dan menjauhi kerumunan. Hal ini mengakibatkan banyak termpat 

wisata ditutup hingga waktu yang belum dapat ditentukan.  

B2P2TOOT menjalankan kebijakan menjadwalulangkan permohonan kunjungan 

WIKJ sejak bulan Maret s.d. Desember. Sehingga target 10.000 pe

tidak tercapai. Gambar 18 menunjukkan jumlah pengunjung WIKJ selama 12 bulan 
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ker 

Layanan informasi kepada masyarakat melalui kegiatan WIKJ telah bertahun-tahun 

dilaksanakan. Jumlah pengunjung semakin banyak seiring dengan semakin luasnya 

tentang B2P2TOOT yang tersebar kepada masyarakat. Inovasi layanan 

WIKJ telah disiapkan untuk mengantispasi kenaikan jumlah pengunjung agar 

t melakukan akses informasi melalui kegiatan ini. Pada awal 

tahun 2020 di atas 

capaian tahun 2014 yaitu 10.578 orang.  Optimisme di awal tahun terwujud pada 

bulan pertama dan kedua dengan jumlah pengunjung 1.476 dan 1.222 orang pada 

bulan Januari dan Februari. Sangat disayangkan, pada bulan Maret, terjadi pandemi 

skala global yang membuat hampir semua negara termasuk Indonesia menghadapi 

masa berat memberlakukan semua strategi untuk mencegah dan menanggulangi 

19. Salah satu upaya pencegahannya penyebaran virus ini adalah 

tak dan menjauhi kerumunan. Hal ini mengakibatkan banyak termpat 

B2P2TOOT menjalankan kebijakan menjadwalulangkan permohonan kunjungan 

WIKJ sejak bulan Maret s.d. Desember. Sehingga target 10.000 pengunjung tahun ini  

menunjukkan jumlah pengunjung WIKJ selama 12 bulan 
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Gambar 3.11.  Jumlah peserta kunjungan WIKJ B2P2TOOT tahun 2020

 

Pada awal tahun 2020 (Januari dan Februari) jumlah peserta WIKJ menunjuk

peningkatan dibandingkan bulan yang sama di tahun sebelumnya. Optimisme 

terhadap target pencapaian 10.000 pengunjung pada tahun 2020 muncul di awal 

tahun. Namun pandemi yang datang pada bulan Maret berimbas secara langsung 

terhadap jumlah pengujung. Ca

dari jumlah pengunjung tahun 2019. Perbandingan jumlah pengunjung pada triwulan I 

ini ditunjukkan dalam gambar 19.

 

Gambar 3.12. Perbandingan jumlah pengunjung pada tiga bulan pertama

 

Jumlah peserta WIKJ yang hanya mencapai 3.034 orang pada tahun 2020 hanya 

mampu menghasilkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 

 

.  Jumlah peserta kunjungan WIKJ B2P2TOOT tahun 2020

Pada awal tahun 2020 (Januari dan Februari) jumlah peserta WIKJ menunjuk

peningkatan dibandingkan bulan yang sama di tahun sebelumnya. Optimisme 

terhadap target pencapaian 10.000 pengunjung pada tahun 2020 muncul di awal 

tahun. Namun pandemi yang datang pada bulan Maret berimbas secara langsung 

terhadap jumlah pengujung. Capaian jumlah pengunjung di bulan Maret hanya 35,8% 

dari jumlah pengunjung tahun 2019. Perbandingan jumlah pengunjung pada triwulan I 

ini ditunjukkan dalam gambar 19. 

. Perbandingan jumlah pengunjung pada tiga bulan pertama

WIKJ yang hanya mencapai 3.034 orang pada tahun 2020 hanya 

mampu menghasilkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 
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.  Jumlah peserta kunjungan WIKJ B2P2TOOT tahun 2020 

Pada awal tahun 2020 (Januari dan Februari) jumlah peserta WIKJ menunjukkan 

peningkatan dibandingkan bulan yang sama di tahun sebelumnya. Optimisme 

terhadap target pencapaian 10.000 pengunjung pada tahun 2020 muncul di awal 

tahun. Namun pandemi yang datang pada bulan Maret berimbas secara langsung 

paian jumlah pengunjung di bulan Maret hanya 35,8% 

dari jumlah pengunjung tahun 2019. Perbandingan jumlah pengunjung pada triwulan I 

 

. Perbandingan jumlah pengunjung pada tiga bulan pertama 

WIKJ yang hanya mencapai 3.034 orang pada tahun 2020 hanya 

mampu menghasilkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 



 

                            Laporan Kinerja B2P2TOOT Tahun 2020 

 

  

 

Rp.9.007.000,- (sembilan juta tujuh ribu rupiah). Berdasarkan klasifikasi 

penngunjung, diketahui bahwa dari jumlah yang tidak terlalu

didominasi oleh mahasiswa sebesar 36%. Gambar 

proporsi pengunjung berdasarkan klasifikasi pendidikannya.

 

Gambar 3.13. Proporsi pengunjung berdasarkan klasifikasi pendidikan

 

Peningkatan jumlah pengunju

dan kepercayaan masyarakat yang terus meningkat kepada B2P2TOOT.  Meskipun 

jumlah kunjungan per tahun berfluktuasi, namun dengan kebijakan perbaikan layanan 

salah satunya dengan layanan 7 (tujuh) hari dala

akan kedatangan tamu dalam jumlah berlimpah.  Akan tetapi, pandemi Covi

menyebabkan layanan ini dihentikan sejak medio Maret hingga akhir tahun. Hal ini 

menyebabkan jumlah kunjungan total per tahun menjadi sangat rendah. G

menunjukkan perbandingan jumlah tamu kunjungan WIKJ tahun 2020 dan tahun

tahun sebelumnya. 

 

 

(sembilan juta tujuh ribu rupiah). Berdasarkan klasifikasi 

penngunjung, diketahui bahwa dari jumlah yang tidak terlalu banyak tersebut masih 

didominasi oleh mahasiswa sebesar 36%. Gambar 20 berikut ini menunjukkan 

proporsi pengunjung berdasarkan klasifikasi pendidikannya. 

 

. Proporsi pengunjung berdasarkan klasifikasi pendidikan

Peningkatan jumlah pengunjung dari tahun ke tahun merupakan bentuk pengenalan 

dan kepercayaan masyarakat yang terus meningkat kepada B2P2TOOT.  Meskipun 

jumlah kunjungan per tahun berfluktuasi, namun dengan kebijakan perbaikan layanan 

salah satunya dengan layanan 7 (tujuh) hari dalam seminggu, diyakini B2P2TOOT 

akan kedatangan tamu dalam jumlah berlimpah.  Akan tetapi, pandemi Covi

menyebabkan layanan ini dihentikan sejak medio Maret hingga akhir tahun. Hal ini 

menyebabkan jumlah kunjungan total per tahun menjadi sangat rendah. G

menunjukkan perbandingan jumlah tamu kunjungan WIKJ tahun 2020 dan tahun
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(sembilan juta tujuh ribu rupiah). Berdasarkan klasifikasi 

banyak tersebut masih 

berikut ini menunjukkan 

 

. Proporsi pengunjung berdasarkan klasifikasi pendidikan 

ng dari tahun ke tahun merupakan bentuk pengenalan 

dan kepercayaan masyarakat yang terus meningkat kepada B2P2TOOT.  Meskipun 

jumlah kunjungan per tahun berfluktuasi, namun dengan kebijakan perbaikan layanan 

m seminggu, diyakini B2P2TOOT 

akan kedatangan tamu dalam jumlah berlimpah.  Akan tetapi, pandemi Covid-19 

menyebabkan layanan ini dihentikan sejak medio Maret hingga akhir tahun. Hal ini 

menyebabkan jumlah kunjungan total per tahun menjadi sangat rendah. Gambar 21 

menunjukkan perbandingan jumlah tamu kunjungan WIKJ tahun 2020 dan tahun-
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Gambar 3.14

4. Pengelolaan media informasi dan promosi

B2P2TOOT melakukan layanan informasi kepada masyarakat sebagai 

badan publik yang berdasarkan Undang

Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik. Layanan 

informasi ini diberikan dibe

mempermudah akses masyarakat terhadap informasi yang disajikan. 

yang digunakan sebagai media informasi dan promosi antara lain:

a. Website b2p2toot.litbang.kemkes.go.id

Pada tahun 2020 website yang 

mengunggah informasi berupa berita kegiatan yang dilaksanakan di B2P2TOOT, 

pengumuman, materi promosi kesehatan, dan ucapan selamat hari besar. Selain 

itu dilakukan juga penambahan kelengkapan menu website misalny

informasi publik yang termasuk bagian yang dinilai dalam 

pembangunan zona integritas.

 

3.14. Jumlah pengunjung WIKJ berdasarkan tahun

 
Pengelolaan media informasi dan promosi 

B2P2TOOT melakukan layanan informasi kepada masyarakat sebagai 

badan publik yang berdasarkan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 dan Peraturan 

Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik. Layanan 

informasi ini diberikan diberikan menggunakan beberapa media yang diharapkan 

mempermudah akses masyarakat terhadap informasi yang disajikan. 

yang digunakan sebagai media informasi dan promosi antara lain: 

Website b2p2toot.litbang.kemkes.go.id 

Pada tahun 2020 website yang dikelola oleh B2P2TOOT dengan secara rutin 

mengunggah informasi berupa berita kegiatan yang dilaksanakan di B2P2TOOT, 

pengumuman, materi promosi kesehatan, dan ucapan selamat hari besar. Selain 

itu dilakukan juga penambahan kelengkapan menu website misalny

informasi publik yang termasuk bagian yang dinilai dalam 

pembangunan zona integritas. 
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. Jumlah pengunjung WIKJ berdasarkan tahun 

B2P2TOOT melakukan layanan informasi kepada masyarakat sebagai kewajiban 

undang nomor 14 tahun 2008 dan Peraturan 

Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik. Layanan 

rikan menggunakan beberapa media yang diharapkan 

mempermudah akses masyarakat terhadap informasi yang disajikan. Ragam media 

 

dikelola oleh B2P2TOOT dengan secara rutin 

mengunggah informasi berupa berita kegiatan yang dilaksanakan di B2P2TOOT, 

pengumuman, materi promosi kesehatan, dan ucapan selamat hari besar. Selain 

itu dilakukan juga penambahan kelengkapan menu website misalnya menu 

informasi publik yang termasuk bagian yang dinilai dalam assessment 
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Gambar 3.15. Tangkapan Layar Website b2p2toot.litbang.kemkes.go.id 

 

b. Media sosial 

Media sosial yang digunakan oleh B2P2TOOT untuk berinteraksi dengan 

masyarakat adalah facebook (SaintifikasiJamu), instagram (b2p2toot kemenkes), 

dan twitter (@b2p2toot). Dari ketiganya informasi terbanyak diunggah untuk 

masyarakat melalui facebook. Selain berita kegiatan, pengumuman dan promosi 

kesehatan yang dibuat oleh tim KJI B2P2TOOT, di dalam facebook institusi ini 

juga di-repost informasi dari diterbitkan oleh Kemenkes dan Badan Litbang 

Kesehatan. Baik facebook, instagram maupun twitter dimanfaatkan oleh 

B2P2TOOT untuk menyebarluaskan materi-materi promosi kesehatan khususnya 

kampanye pencegahan dan penanggulangan Covid-19. 
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Gambar 3.16. Tangkapan Layar Salah Satu Media Sosial B2P2TOOT 

 

c. Kanal youtube 

Saluran youtube B2P2TOOT KEMENKES telah digunakan secara optimal untuk 

menyebarkan informasi kepada masyarakat. Tidak hanya berisi video profil 

institusi, saluran ini menayangkan kegiatan diseminasi hasil penelitian tanaman 

obat dan obat tradisional yang dihelat sebanyak 4 (empat) kali pada tahun 2020.  

Selain diseminasi, kegiatan lain yang juga ditayangkan di youtube adalah 

workshop open journal system dan kunjungan Menko PMK ke B2P2TOOT. 

 

Gambar 3.17. Tampilan Kanal Youtube B2P2TOOT  

 

 

 

d. Pameran 

Pameran telah rutin diikuti oleh B2P2TOOT dengan penyelenggara Kemenkes 

maupun non Kemenkes. Kegiatan ini cukup efektif untuk memperkenalkan 

B2P2TOOT sebagai institusi riset pelaksana penelitian dan pengembangan 

tanaman obat dan obat tradisional. Sebelum terjadi pandemi, pameran dilakukan 

minimal empat kali yaitu dua dalam Rakerkesnas Kemenkes, Hari Kesehatan 

Nasional (HKN), dan seminar TOI. Pada tahun 2020 pameran hanya terlaksana 

tiga kali yaitu: 

1. Pameran dalam rangka Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) di 

Jakarta pada tanggal 17-21 Februari 2020. Dalam pameran ini di-display 

sejumlah produk dari B2P2TOOT antara lain: aplikasi ReposTOI, buku terbitan 

B2P2TOOT yang dapat dibaca dalam format digital melalui scan barcode, buku 
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versi cetak  (buku

keripik tanaman obat, herbal 

2. Pameran dalam rangka Minum Jamu Bersama Menteri Kesehatan di kantor 

Kemenkes, Kuningan Jakarta pada tanggal 13

pameran pada kesempatan ini beru

terbitan B2P2TOOT, keripik tanaman obat, jamu 

3. Pameran virtual Kemenkes dalam rangka HKN ke

November 2020. Partisipasi B2P2TOOT dalam kegiatan ini dengan cara 

mengirimkan materi p

Materi berupa poster Telemedisin RRJ Hortus Medicus

untuk Meningkatkan 

 

Gambar 3.18

 

Seiring terjadinya kondisi pandemi dan perkembangan teknologi ke depan 

diperkirakan pameran akan bergeser ke dominasi materi virtual. Untuk itu 

B2P2TOT harus mempersiapkan strategi pameran kekinian tersebut agar tetap 

dapat melakukan promosi kesehatan deng

tanaman obat dan jamu secara modern dimana ajang tersebut dapat sekaligus 

berfungsi sebagai wahana promosi institusi. 

 

e. Bahan promosi 

Beragam bentuk souvenir dan barang fungsional lainnya dibuat oleh B2P2TOOT 

untuk mempromosikan institusi dan mengkampanyekan gaya hidup sehat melalui 

slogan, logo,dan gambar. Bahan promosi yang diadakan pada tahun 2020 oleh 

 

versi cetak  (buku Olahan Sehat, Pelancar ASI, Wisata Kesehatan Jamu

tanaman obat, herbal candy, jamu drink. 

Pameran dalam rangka Minum Jamu Bersama Menteri Kesehatan di kantor 

Kemenkes, Kuningan Jakarta pada tanggal 13-14 Februari 2020. Materi 

pameran pada kesempatan ini berupa Pojok RRJ Hortus Medicus, buku 

terbitan B2P2TOOT, keripik tanaman obat, jamu drink dan taman jamu.

Pameran virtual Kemenkes dalam rangka HKN ke-56 pada tanggal 23

November 2020. Partisipasi B2P2TOOT dalam kegiatan ini dengan cara 

mengirimkan materi pameran ke Bagian UDJ Sekretariat Badan Litbangkes. 

oster Telemedisin RRJ Hortus Medicus, poster Tanaman Obat 

eningkatkan Imunitas Tubuh, dan poster 12 Ramuan Jamu Sa

Gambar 3.18. Setting pameran virtual dalam rangka HKN

Seiring terjadinya kondisi pandemi dan perkembangan teknologi ke depan 

diperkirakan pameran akan bergeser ke dominasi materi virtual. Untuk itu 

B2P2TOT harus mempersiapkan strategi pameran kekinian tersebut agar tetap 

dapat melakukan promosi kesehatan dengan menampilkan hasil

tanaman obat dan jamu secara modern dimana ajang tersebut dapat sekaligus 

berfungsi sebagai wahana promosi institusi.  

Beragam bentuk souvenir dan barang fungsional lainnya dibuat oleh B2P2TOOT 

sikan institusi dan mengkampanyekan gaya hidup sehat melalui 

slogan, logo,dan gambar. Bahan promosi yang diadakan pada tahun 2020 oleh 
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Wisata Kesehatan Jamu), 

Pameran dalam rangka Minum Jamu Bersama Menteri Kesehatan di kantor 

14 Februari 2020. Materi 

pa Pojok RRJ Hortus Medicus, buku 

dan taman jamu. 

56 pada tanggal 23-25 

November 2020. Partisipasi B2P2TOOT dalam kegiatan ini dengan cara 

ameran ke Bagian UDJ Sekretariat Badan Litbangkes. 

oster Tanaman Obat 

oster 12 Ramuan Jamu Saintifik. 

 

pameran virtual dalam rangka HKN 

Seiring terjadinya kondisi pandemi dan perkembangan teknologi ke depan 

diperkirakan pameran akan bergeser ke dominasi materi virtual. Untuk itu 

B2P2TOT harus mempersiapkan strategi pameran kekinian tersebut agar tetap 

an menampilkan hasil-hasil riset 

tanaman obat dan jamu secara modern dimana ajang tersebut dapat sekaligus 

Beragam bentuk souvenir dan barang fungsional lainnya dibuat oleh B2P2TOOT 

sikan institusi dan mengkampanyekan gaya hidup sehat melalui 

slogan, logo,dan gambar. Bahan promosi yang diadakan pada tahun 2020 oleh 
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Seksi KJI antara lain: leaflet, branding kendaraan, kaos, tumbler minuman, tas 

lipat, bantal leher, gantungan kunci, dan 

diperlihatkan oleh Gambar 

 

Gambar 3.19

5. Klinik Saintifikasi Jamu 

Klinik Saintifikasi Jamu 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 003 Tahun 2010 tentang Penelitian Berbasis 

Pelayanan.  

 

 

Seksi KJI antara lain: leaflet, branding kendaraan, kaos, tumbler minuman, tas 

lipat, bantal leher, gantungan kunci, dan payung. Ragam bahan promosi 

diperlihatkan oleh Gambar 21. 

  

 

 

 

Gambar 3.19. Ragam Bahan Promosi B2P2TOOT Tahun 2020

Jamu Rumah Riset Jamu Hortus Medicus  

Saintifikasi Jamu Rumah Riset Jamu Hortus Medicus didirikan mengacu pada 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 003 Tahun 2010 tentang Penelitian Berbasis 
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Seksi KJI antara lain: leaflet, branding kendaraan, kaos, tumbler minuman, tas 

payung. Ragam bahan promosi 

 

 

 

 

 

. Ragam Bahan Promosi B2P2TOOT Tahun 2020 

Rumah Riset Jamu Hortus Medicus didirikan mengacu pada 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 003 Tahun 2010 tentang Penelitian Berbasis 
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6. Pembinaan Petani  

Pembinaan petani dilakukan sebagai salah satu bentuk penyebarluasan informasi 

dari hasil-hasil penelitian di bidang hulu. Selain itu juga untuk mendukung penyediaan 

bahan baku jamu. Selain memang pemanfaatan hasil penelitian standarisasi 

tanaman. 

D. Inovasi/Terobosan 

Beberapa kegiatan inovasi yang dihasilkan selama tahun 2020 antara lain: 

1. Sistem wisata ilmiah kesehatan jamu (SITA IKJ) 

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan WKJ di B2P2TOOT pada tahun 

2020 antara lain: 

a. Permohonan dan koordinasi masih dilakukan dengan cara konvensional 

menggunakan telepon dan surat sehingga pencatatan pemesanan tanggal 

masih secara manual di buku WKJ. 

b. Minat masyarakat terhadap WKJ semakin tinggi dilihat dari jumlah 

permohonan yang masuk, namun seringkali ketidaktersediaan pemandu 

(peneliti dan teknisi litkayasa) kurang sehingga banyak permohonan yang 

tidak terfasilitasi. 

c. Besarnya minat masyarakat terhadap kegiatan wisata ilmiah kesehatan jamu 

mengakibatkan sejumlah besar kunjungan tidak dapat terfasilitasi 

d. Adanya calon peserta kunjungan yang datang tiba-tiba tanpa ada 

pemberitahuan sebelumnya sehingga mengacaukan jadwal layanan yang 

telah ditetapkan. 

e. Kurangnya koordinasi dengan peserta kunjungan  

f. Sarana dan prasarana untuk penerimaan kunjungan kurang maksimal 

Berdasarkan kendala-kendala di lapangan tersebut, maka diusulkan solusi sebagai 

berikut: 

1. Perlu disediakan aplikasi pendaftaran/registrasi mandiri yang memudahkan 

calon pengunjung dan mengefisienkan kerja petugas. 

2. Disediakan pemandu khusus untuk kegiatan wisata ilmiah kesehatan jamu 

yang mendapatkan pelatihan khusus pemandu kegiatan wisata ilmiah 

kesehatan jamu untuk menunjang performa yang lebih baik. 

3. Penanggung jawab instalasi juga membantu menjelaskan mengenai fasilitas 

yang dikunjungi 
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4. Diadakan pertemuan berkala untuk evaluasi kegiatan wisata ilmiah kesehatan 

jamu. 

5. Perlu perbaikan atau penyempurnaan sarana atau fasilitas pendukung WKJ 

misalnya taman yang dipercantik, kebun yang dimaksimalkan kesuburan dan 

kebersihannya, rumah kaca yang lebih bersih dan hijau. 

 

Pada tahun 2020 B2P2TOOT memperoleh juara harapan 2 dalam kompetisi inovasi 

layanan publik (Sinovik) dengan judul Sita IKJ (Sistem Wisata Ilmiah Kesehatan 

Jamu).  Sistem ini dibuat dalam rangka perbaikan pengelolaan layanan WKJ. Balai 

Besar Litbang Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT) yang berlokasi di 

Tawangmangu masuk ke dalam klaster Wisata Kebugaran dan Jamu dan berada di 

salah satu spot penting wisata kesehatan dan kebugaran yaitu di seputar Solo.  

Dalam rangka mendukung program Kemenkes tersebut dan untuk meningkatkan 

komitmen B2P2TOOT menjadikan jamu menjadi tuan rumah di negeri sendiri, 

B2P2TOOT akan meluncurkan Sistem Wisata Ilmiah Kesehatan Jamu (SITA 

IKJ)pada tahun 2020.   SITA IKJ merupakan upaya perbaikan layanan wisata 

edukasi yang telah berjalan selama ini.  Beberapa inovasi yang akan dilakukan 

dalam pelayanan wisata kesehatan ini adalah:      

 

1. Layanan 7 hari seminggu 

Penambahan hari kunjungan yang semula 3 (tiga) hari dalam satu 

minggu ditingkatkan menjadi 7 (tujuh) hari dalam seminggu.  Penambahan 

hari kunjungan ini merupakan inovasi untuk menjawab antusiasme 

masyarakat untuk meningkatkan wawasan di bidang tanaman obat dan 

jamu.  Penambahan hari kunjungan diikuti penambahan jenis kegiatan 

yang memungkinkan masyarakat memilih lokus dan wahana kegiatan 

wisata.    

2. Registrasi mandiri 

Inovasi ini berupa pengembangan sistem informasi berbasis web 

yang memungkinkan peserta untuk mengetahui jenis kegiatan dan lokus 

kunjungan.  Lebih dari itu, melalui sistem informasi ini calon peserta SITA 

IKJ dapat mengatur hari dan waktu kunjungan.      

3. SDM sebagai aktor utama layanan  
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Inovasi ini mengharuskan setiap personel layanan  mendapat 

pembekalan kompetensi dan softskill. Produk yang ditawarkan oleh  SITA 

IKJ adalah hasil penelitian dan pengembangan tanaman obat dan jamu.  

Agar dapat terdiseminasi dengan baik ke masyarakat, hasil litbang 

tersebut harus disampaikan dengan cara yang sesuai.  SITA IKJ 

mengemas cara-cara diseminasi hasil litbang tanaman obat dan jamu, 

kemudian menyajikannya kepada masyarakat melalui kegiatan wisata 

kesehatan.  Produk yang berkualitas hanya bisa dinikmati oleh masyarakat 

jika disampaikan dengan cara yang tepat.   Agar personel pemberi layanan 

mampu melakukan penyampaian informasi dengan sesuai maka 

pembekalan kemampuan diberikan sebelum personel tersebut 

melaksanakan tugasnya.  Pembekalan berupa  

4. Wahana wisata edukasi interaktif 

Menciptakan pengalaman emosional psikologis bagi para 

pengunjung sehingga hasil transfer pengetahuan lebih membekas melalui 

wisata edukasi interaktif.  Dengan memanfaatkan fasilitas wisata edukasi 

interaktif peserta khususnya dari kelompok TK-SD mengenal lebih dini 

tanaan obat dan jamu dengan cara yang menyenangkan (fun).  

5. Inovasi konten  

Mengemas informasi tulis dalam bentuk digital mudah akses misal 

dalam bentuk QR.  Akses cepat suatu bahan informasi sangat disukai 

generasi milenial.  Oleh karena itu penerapan QR code pada semua 

koleksi tanaman obat di kebun B2P2TOOT diharapkan dapat membantu 

generasi milenial untuk belajar cepat tentang tanaman obat dan jamu. 

Pelayanan yang baik untuk mendukung konten wisata ilmiah 

kesehatan jamu di B2P2TOOT diharapkan mampu meningkatkan jumlah 

masyarakat yang hadir dan mememperoleh pengetahuan tentang tanaman 

obat dan jamu.  Pengetahuan yang semoga dapat dimanfaatkan sebagai 

dasar pemikiran dalam melakukan preventif promotif kesehatan. 

 

2. Wellness Tourisme 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersinergi membuat pola perjalanan wisata 
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kesehatan di Indonesia, sebagai langkah untuk mewujudkan Indonesia sebagai 

destinasi Pariwisata Kesehatan Dunia. Wisata Kebugaran dan Jamu menjadi 

prioritas dalam mewujudkan pariwisata kesehatan, karena mempunyai nilai jual 

yang tinggi. Empat klaster  wisata medis yang akan dikembangkan di Indonesia, 

antara lain wisata medis, wisata kebugaran dan jamu, wisata olahraga yang 

mendukung kesehatan dan wisata ilmiah kesehatan. Terdapat lima destinasi wisata 

kesehatan dan kebugaran yang patut diperhatikan yaitu Semarang, Yogyakarta, 

Solo, Bali, dan Jakarta. 

Perjalanan wisata kebugaran ini dapat memberikan informasi tentang pilihan 

paket wisata bagi para wisatawan yang memiliki karakter dan preferensi berbeda 

yaitu motivasi kesehatan dan kebugaran melalui pengalaman budaya yang unik dan 

dikemas secara inovatif. Untuk pertama kali dikembangkan di Joglosemar 

(Jogjakarta, Solo, dan Semarang), Bali dan Jakarta. 

Skenario perjalanan ini, dapat menjadi dasar bagi sektor bisnis untuk 

mengembangkan paket-paket wisata kesehatan di masa mendatang.  Penyusunan 

pola jalur wisata ini untuk mendorong pelayanan kesehatan tradisional untuk 

memiliki unggulan yang meliputi spa, herbal, acupressure, dan akupuntur dalam 

penyelenggaraan wisata kesehatan. Serta menetapkan rumah sakit (medical 

tourism) dan fasilitas kesehatan tradisional (wellness tourism) yang memiliki 

pelayanan unggulan dalam penyelenggaraan wisata kesehatan. Beberapa tahun 

terakhir, Indonesia mulai dikenal sebagai salah satu destinasi wisata kebugaran 

kelas dunia. Sebagai besar dari destinasi wisata Indonesia sudah merespon 

kebutuhan atas kebugaran berupa spa, makanan sehat dan pengobatan holistik.  

 

3. Penggunaan teknologi informasi untuk monev triwulan 

Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan telah dibangun sebuah 

system untuk memudahkan melaksanakan kegiatan monev. Pagi pelaksana 

kegiatan tinggal menekan link; bit.ly/2019monev 
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Gambar 3.20. Aplikasi Monitoring dan Evaluasi  
B2P2TOOT Tahun 2020  

 

4. Penyusunan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).  

Penyesuaian tarif PNBP merupakan penyesuaian jenis dan tarif PNBP yang berlaku 

di Kementerian Kesehatan. Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2020 tentang 

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada 

Kementerian Kesehatan merupakan penyesuaian dari PP Nomor 21 Tahun 2019.  

Jenis tarif yang disesuaikan meliputi: 

1. Pemeriksaan laboratorium  

2. Penyediaan bibit tanaman obat  

3. Penyediaan simplisia tanaman obat  

4. Produk jamu dan olahan  

5. Penyediaan hewan percobaan  

6. Latihan kerja 

7. Jasa pelatihan tanaman obat  

8. Wisata ilmiah tanaman obat  

9. Pelayanan laboratorium penelitian dan pengembangan  

10. Klinik Saintifikasi Jamu  

11. Gedung pendidikan dan pelatihan  
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5. Penentuan penganggaran yang tidak tertuang dalam SBM 

Penentuan besaran anggaran yang tidak tertuang dalam Stadar Biaya Masukan 

2020 maka telah ditentukan besarannya sesuai dengan perhitungan yang matang. 

Misalnya transpor darat dari Semarang ke Surakarta sebesar Rp. 250.000,00 sekali 

jalan. Sementara biaya transport dari Tawangmangu ke Bandara Adi Sumarno 

belum ada, dengan dasar jarak tempuh yang hampir sama, maka besaran transpor 

ke Bandara Adi Sumarno ditentukan sebesar Rp. 450.000,00 

6. Pengembangan roadmap fitofarmaka  

Pengelompokan bahan alam digolongkan menjadi tiga: jamu, obat herbal terstandar, 

dan fitofarmaka. OHT dan fitofarmaka merupakan obat herbal yang memenuhi 

standar yang ditetapkan dalam Farmakope Herbal Indonesia. Pengembangan 

roadmap fitofarmaka dimaksudkan untun mempercepat diperolehnya fitofarmaka 

yang siap untuk diproduksi skala besar. Selama ini fitofarmaka yang ada masih 

sedikit.  

7. Pemindaian tanaman obat berdasarkan plat nama.  

QR code merupakan kode dua dimensi yg bertujuan memberikan informasi tanaman 

obat secara cepat dengan cara di pindai/ di scan. QR code dapat menyimpan data 

tanaman (morfologi dan dokumentasi) dengan kapasitas tinggi sehingga 

memudahkan wisatawan/masyarakat dalam memperoleh informasi tentang suatu 

tanaman. Cara penggunaan : menggunakan aplikasi yg didownload (ex. Quick 

scanner, dll) atau aplikasi bawaan dari Handphone jika sudah ada, kemudian 

mengarahkan kamera ke QR code unttk memindai dan secara otomatis akan 

langsung terhubung dengan web/server yang berisi informasi tanaman tersebut. 

8. Pendaftaran onlien di Klinik Saintifikasi Jamu Rumah Riset Jamu Hortus Medicus 

Pengembangan system ini dimaksudkan untuk memudahkan pasien yang akan 

mencari pengobatan (dalam rangka penelitian) agar tidak mengantri terlalu lama. 

Dengan system ini, seluruh berkas sudaha bsia disiapkan sebelum pasien datang.  
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Gambar 3.21. Mekanisme Pendaftaran di Klinik Saintifikasi Jamu  
B2P2TOOT Tahun 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Penghargaan  

Penghargaan yang diperoleh selama tahun 2020 sebagai berikut: 

JTOI mendapatkan anugerah akreditasi Sinta 2. Peningkatan peringkat dari Sinta 3 ini 

merupakan hasil kerja bersama yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Predikat 

akreditasi Sinta 2 adalah kebanggaan JTOI karena sudah diakui sebagai  jurnal 

nasional terakreditasi.  
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C. Analisis Efisiensi Sumber Daya 

Tabel 3.22. Analisis Efisiensi Sumber Daya  
B2P2TOOT Tahun 2020 

No Indikator Kinerja 
Capaian 
Sasaran 

Realisasi 
Anggaran 

Efisiensi 

1 2 3 4 5 (3-4) 

1 
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Yang Dihasilkan 
Dari Penelitian Dan Pengembangan Di Bidang 
TOOT  

150 92,74  57,26 

2 
Jumlah Hasil Penelitian Dan Pengembangan di 
Bidang TOOT 

100 86,80 13,20  

3 
Jumlah Publikasi Karya Tulis Ilmiah di Bidang 
TOOT Yang Dimuat Pada Media Cetak Atau 
Elektronik Baik Nasional Maupun Internasional 

125 89,66 35,34 

4 
Jumlah Hasil Riset Status Kesehatan 
Masyarakat Pada Riset Kesehatan Nasional 
Wilayah IV 

100 85,49 14,51 

5 Layanan sarana dan prasarana internal   100 91,44 8,56 

6 Layanan dukungan manajemen satker  100 92,59 7,41 

7 Layanan perkantoran  100 94,47 5,53 

Jumlah 775 633,19 141,81 
Rata-rata 110,71 90,37 20,25 

 

Seluruh output mencapai target > 100%, dengan realisasi anggaran < 100. Secara 

rata, efisiensi sebesar 20,25, dengan capaian realisasi target sebesar 110,71% 

dan realisasi anggaran 90,03%.  
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A. Simpulan  

Mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang 

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Anggaran Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian, capaian kinerja sangat bagus sebesar 110,71%, dan 

realisasi anggaran 90,37%. 

    

B. Perbaikan  

Langkah-langkah yang diperlukan untuk peningkatan capaian pelaksanan kegiatan 

di Tahun 2020 sebagai berikut:  

1. Melakukan reviu dari anggaran yang sudah terbit, dan melakukan revisi sedini 

mungkin bila perlu dengan update rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana 

penarikan dana 

2. Mengajukan permohonan kaji etik seawal mungkin  

3. Memperbaiki rencana umum pengadaan jika ada perubahan dan merevisinya 

4. Mengawal pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan  

5. Pelaksanaan DIPA dilakukan secara transparan, akuntable, dan auditable.  

6. Segera selesaikan jika ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan, bila 

perlu undangan Tim Aparatur Pengawas Internal Pemerintah sebagai 

pembimbing atau lakukan konsultansi. 

 

  

BAB  
IV PENUTUP 
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