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ROAD MAP PENELITIAN  



1. Road map Penelitian tentang Diabetes 
Mellitus (DM) 

2019 
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bahan dan 

Ramuan jamu 
DM 

 

 

2020 

 

Pangan 
fungsional 

untuk 
mencegah DM 

 

 

 

 

 

 

2022 

Pengemban
gan sediaan 

untuk 
mengatasi 

DM serta uji 
aktivitas 

 

 

 

 

 

     

 

      

 

 

 2021 

 

Upaya-upaya  

Pencegahan 

dan 

peningkatan 

kesehatan 

gangguan DM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 

Marketing 

pasar 

produk 

jamu 

untuk 

mengatasi 

DM 

 

 

 

 

 

 



1. Road map Penelitian tentang Diabetes Mellitus 

Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 

K 

E 

G 

I 

A 

T 

A 

N 

 

Identifikasi bahan dan 

Ramuan jamu sebagai 

penurun kadar gula darah 

(mengatasi Diabetes 

Mellitus)  

Pangan fungsional 

untuk diet Diabetes 

mellitus 

Upaya-upaya  Pencegahan 

dan peningkatan 

kesehatan gangguan 

Diabetes Mellitus 

Pengembangan sediaan 

untuk mengatasi Diabetes 

Mellitus serta 

pengembangan pelayanan 

klien gangguan DM 

 

Marketing pasar 

produk jamu untuk 

mengatasi Diabetes 

Mellitus 

 

S 

A 

S 

A 

R 

A 

N 

 

• Hasil koleksi bahan 

ramuan 

• Hasil uji fitokimia 

bahan ramuan 

• Penemuan berbagai 

ramuan jamu  

• HAKI & PATEN 

• Kerjasama dengan 

jejaring industri  

 

 

• Hasil koleksi 

berbagai jenis 

pangan fungsional 

dari bahan alam 

yang sehat dan 

rendah kalori 

• Mendapatkan 

berbagai hasil 

pangan fungsional 

untuk diabetes 

mellitus 

• HAKI & PATEN 

• Kerjasama dengan 

jejaring industri  

 

• Life style untuk klien 

diabetes melitus 

• Quality of life untuk 

klien diabetes 

melitus 

• Model Pendidikan 

kesehatan untuk klien 

DM 

• HAKI & PATEN 

 

• Kerjasama dengan 

jejaring industri 

• Formula berbagai 

sediaan (tablet, 

kapsul, pil, teh 

herbal, kemasan cair, 

wedangan herbal, 

emulsi, sirup herbal)  

untuk DM 

• Hasil uji sediaan 

(mutu fisik, 

stabilitas, aktivitas) 

• Model pelayanan 

pada klien gangguan 

DM 

• Diagnosa holistic 

klien gangguan DM 

• Kerjasama kemitraan 

industri 

• Mempunyai Ijin edar 

(BPOM, PIRT, MUI 

halal) 

• HAKI & PATEN 

• Kerjasama 

dengan jejaring 

industri 

pemasaran 

• Jejaring dengan 

toko obat, RS, 

apotek, klinik, 

profesi 

pengobatan 

tradisional 

• Pendapatan dari 

komersialisasi 

produk 



Tahun 2019 

  Identifikasi bahan dan Ramuan jamu sebagai penurun kadar gula darah (mengatasi diabetes 
mellitus)  

 

Tahapan:  

1. Studi kasus tentang gangguan penyakit DM  

2. Diagnosa holistic gangguan penyakit DM 

3. Mengkoleksi bahan ramuan jamu DM dari berbagai pengobat tradisional dan referensii 
pustaka 

4. Mengidentifikasi bahan ramuan jamu DM secara makroskopis dan mikroskopis 

5. Parameter mutu simplisia ramuan jamu DM 

6. Membuat berbagai racikan ramuan jamu DM 

7. Uji kandungan fitokimia tanaman obat DM 

8. Uji farmakologis secara  in-vitro maupun in-vivo 

9. Uji farmakologis secara pra klinis dan klinik 

10.Hasil penemuan baru racikan DM dari berbagai formula 

 

 



2. Road map Penelitian tentang Obesitas 

2019 

Identifikasi 
bahan dan 

Ramuan jamu 
obesitas 

 

 

2020 

Pangan 
fungsional 

untuk 
mencegah 
obesitas 

 

 

 

 

 

2022 

Pengembang
an sediaan 

untuk 
mengatasi 
obesitas 
serta uji 
aktivitas 

 

 

 

 

 

     

 

      2021 

Upaya-upaya  

Pencegahan 

dan 

peningkatan 

kesehatan 

gangguan 

obesitas  

 

 

 

 

 

 

 

2023 

Marketing 

pasar 

produk 

jamu 

untuk 

mengatasi 

obesitas 

 

 

 

 

 

 



2. Road map Penelitian tentang Obesitas 

Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 

K 

E 

G 

I 

A 

T 

A 

N 

 

Identifikasi bahan dan 

Ramuan jamu mengatasi 

obesitas 

Pangan fungsional 

untuk diet obesitas 

Upaya-upaya  Pencegahan 

dan peningkatan 

kesehatan gangguan 

obesitas 

Pengembangan sediaan 

untuk mengatasi obesitas 

serta pengembangan 

pelayanan klien gangguan 

obesitas 

Marketing pasar 

produk jamu untuk 

mengatasi obesitas 

 

S 

A 

S 

A 

R 

A 

N 

 

• Hasil koleksi bahan 

ramuan 

• Hasil uji fitokimia 

bahan ramuan 

• Penemuan berbagai 

ramuan jamu  

• Hasil koleksi 

berbagai jenis 

pangan fungsional 

dari bahan alam 

yang sehat dan 

rendah kalori 

• Mendapatkan 

berbagai hasil 

pangan fungsional 

untuk mengatasi 

obesitas 

• Life style untuk klien 

obesitas 

• Quality of life untuk 

klien obesitas 

• Model Pendidikan 

kesehatan untuk klien 

obesitas 

 

• Formula berbagai 

sediaan (tablet, 

kapsul, pil, teh 

herbal, kemasan cair, 

wedangan herbal, 

emulsi, sirup herbal)  

untuk obesitas 

• Hasil uji sediaan 

(mutu fisik, 

stabilitas, aktivitas) 

• Model pelayanan 

pada klien gangguan 

obesitas 

• Diagnosa holistic 

klien gangguan 

obesitas 

• Kerjasama kemitraan 

industri 

• Mempunyai Ijin edar 

(BPOM, PIRT, MUI 

halal) 

• HAKI 

• Kerjasama 

dengan jejaring 

industri 

pemasaran 

• Jejaring dengan 

toko obat, RS, 

apotek, klinik, 

profesi 

pengobatan 

tradisional 

• Pendapatan dari 

komersialisasi 

produk 



Tahun 2019 

  Identifikasi bahan dan Ramuan jamu mengatasi obesitas 

 

Tahapan:  

1. Studi kasus tentang gangguan obesitas 

2. Diagnosa holistic gangguan obesitas 

3. Mengkoleksi bahan ramuan jamu obesitas dari berbagai pengobat tradisional dan referensii 
pustaka 

4. Mengidentifikasi bahan ramuan jamu obesitas secara makroskopis dan mikroskopis 

5. Parameter mutu simplisia ramuan jamu obesitas 

6. Membuat berbagai racikan ramuan jamu obesitas 

7. Uji kandungan fitokimia tanaman obat obesitas 

8. Uji farmakologis secara  in-vitro maupun in-vivo 

9. Uji farmakologis secara pra klinis dan klinik 

10.Hasil penemuan baru racikan obesitas dari berbagai formula 

 

 



3. Road map Penelitian tentang Jahe untuk 
Kesehatan 

2019 

Tanaman 
obat jahe  

 

 

2020 

Proses 
pengolahan 

tanaman 
obat jahe 
menjadi 
simplisia 

 

 

 

2022 

Uji manfaat 
jahe untuk 
kesehatan 

 

 

 

 

2021 

Pengemban

gan sediaan 

jahe untuk 

kesehatan 

2023 

Evaluasi 

pemanfaa

tan jahe 

 



3. Road map Penelitian tentang Jahe untuk Kesehatan 

Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 

K 

E 

G 

I 

A 

T 

A 

N 

 

Identifikasi tanaman obat 

jahe yang bermanfaat 

untuk kesehatan 

Pangan fungsional dari 

bahan jahe 

Pengembangan sediaan 

dari bahan jahe untuk 

kesehatan dengan uji 

mutu sediaan yang sesuai 

Uji manfaat sediaan 

bahan alam dari jahe 

Marketing pasar 

produk jahe 

 

S 

A 

S 

A 

R 

A 

N 

 

• Hasil koleksi tanaman 

jahe 

• Hasil uji fitokimia 

bahan jahe 

• Penemuan berbagai 

tanaman jahe 

• Hasil koleksi 

berbagai jenis 

pangan fungsional 

dari bahan jahe 

yang sehat dan 

rendah kalori 

• Mendapatkan 

berbagai hasil 

pangan fungsional 

untuk kesehatan 

• Formula berbagai 

dari bahan jahe 

• Hasil uji sediaan 

(mutu fisik, 

stabilitas, aktivitas) 

• Pemanfaatan jahe 

dalam pelayanan 

holistic 

• Kerjasama kemitraan 

industri 

• Mempunyai Ijin edar 

(BPOM, PIRT, MUI 

halal) 

• Uji aktivitas sediaan 

dari bahan jahe 

untuk mengatasi 

gangguan kesehatan 

• HAKI 

• Kerjasama 

dengan jejaring 

industri 

pemasaran 

• Jejaring dengan 

toko obat, RS, 

apotek, klinik, 

profesi 

pengobatan 

tradisional 

• Pendapatan dari 

komersialisasi 

produk 



CAPAIAN PUI-PK (s.d. SEPT 2019)  

    
Kriteria 

Target Capaian PUI-

PK 

Capaian s.d. 

September 2019 

Academic 

Excellence 

1. 
Undangan untuk menjadi pembicara dalam 

konferensi internasional; 
0 3 

2. Sebagai pemakalah internasional 10 25 

3. 
Kunjungan lembaga internasional ke Pusat 

Unggulan Iptek; 
1 2 

4. 
Publikasi ilmiah per tahun dalam jurnal ilmiah 

nasional terakreditasi; 
57 57 

5. 
Publikasi ilmiah per tahun dalam jurnal ilmiah 

internasional; 
5 5 

6. 

Paten terdaftar atau rezim HKI lainnya yang 

terkait teknologi (khusus untuk lembaga 

litbang yang telah ditetapkan sebagai PUI 

minimal 1 paten granted) 

3 12 

7. 
Lulusan S-2 berbasis riset di PUI-PT setelah 2 

tahun; 
0 0 

8. 
Pengelolaan seminar/simposium berskala 

internasional;  
0 1 

9. Pengelolaan jurnal nasional terakreditasi. Ada (2) Ada (2) 



CAPAIAN PUI-PK (s.d. SEPT 2019)  

    
Kriteria 

Target Capaian 

PUI-PK 

Capaian s.d. 

September 2019 

Commercialization 

and Implementation 

1. Kontrak riset pada tingkat nasional. 8 9 

2. Kontrak riset pada tingkat internasional. 0 0 

3. 
Kontrak nonriset (Workshop, transfer teknologi, 

panitia kegiatan seminar lokal, dan jasa konsultasi) 

4 

5 
  
  

4. Produk berbasis sumber daya lokal. 16 75 

5. Produk yang dilisensikan dan atau dimanfaatkan. 6 6 

6. Kontrak bisnis dalam rangka komersialisasi produk 

dengan industri. 
2 2 

7. Unit bisnis yang melayani jasa sesuai dengan 

kompetensi. 
0 0 

8 Pembinaan UMKM atau komunitas sesuai dengan 

kompetensi 
5 5 



LAPORAN KEGIATAN  
SAMPAI SEPTEMBER 2019 



PROGRAM KEGIATAN PADA ASPEK 
KELEMBAGAAN 



• SK pembentukan PUI -PK yaitu Pusat 
Unggulan Pemanfaatan Jamu Indonesia 
untuk Peningkatan Derajat Kesehatan 
Masyarakat sudah dibuat pada bulan 
Maret 2019. PUI-PK di Poltekkes Surakarta 
mempunyai sumber daya manusia yang 
terdiri dari tenaga peneliti dan tenaga 
penunjang di lembaga PUI-PK mempunyai 
background yang terkait dengan tema 
PUI-PK yaitu pusat unggulan jamu 
Indonesia sehingga dapat menunjang 
aktivitas penelitian dan pengembangan 
keilmuan dengan pemanfaatan jamu 
Indonesia dalam peningkatan derajat 
kesehatan masyarakat.  

 



STRUKTUR ORGANISASI 
 

 

 

Pelindung  : Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta  

Pengarah   : Wakil Direktur I 

Pelaksana 

1.Ketua   : Athanasia Budi Astuti, S.Kp., MN 

2.Sekretaris   : Indri Kusuma Dewi, M.Sc.,Apt 

3.Bendahara  : Hendrawan , SE 

4.Ketua Pengujian Sediaan  : Oemeria Sitta, M.Farm.,Apt 

5.Ketua Divisi Jurnal Internasional : DR. Ninik Nur Hidayah, M.Kes 

6.Ketua Divisi Seminar   : Rendi , S.Kep.,Ns., M.Kes 

7.Ketua Divisi Riset dan Kerjasama: Budi Utomo, SKM., M.Kes 

8.Ketua Divisi Pengabdian Masyarakat : Yuyun Setyo Rini, S.Kep.,Ns., M.Kep 

9.Ketua Divisi Inovasi   : Indarto AS.,S.Pd.,M.Kes 

10.Ketua Divisi Humas dan Website : Linda Safira, Amd.Kom 

 

 



Sarana dan prasarana yang menunjang 
 

PUI-PK mempunyai fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. 
Fasilitas yang ada sesuai kebutuhan kegiatan PUI-PK  

- laboratorium untuk  pengembangan sediaan jamu serta etalase 
atau ruangan etalase sediaan-sediaan jamu 

-  laboratorium pelayanan jamu 

- kebun tanaman obat serta ruangan perpustakaan untuk 
mendukung penguatan referensi keilmuan terkait jamu.  



Ruang laboratorium pembuatan sediaan jamu 



Ruang etalase 
produk jamu 



Pembuatan Alamat Website 
 

• PUI-PK mempunyai sistem 
informasi dengan alamat 
website yang dapat diakses  

 

• http://pui.poltekkes-
solo.ac.id 

 

http://pui.poltekkes-solo.ac.id/
http://pui.poltekkes-solo.ac.id/
http://pui.poltekkes-solo.ac.id/
http://pui.poltekkes-solo.ac.id/


PROGRAM KEGIATAN PADA ASPEK ACADEMIC 
EXCELLENCE 



Menjadi pembicara pada seminar internasional 
 

• Salah satu peneliti PUI-
PK menjadi pembicara 
pada seminar 
internasional “The 6th 
International Conference 
on Health Science”. 

 



 



Oral presentation  
 

• Peneliti PUI-PK mengikuti oral 
presentation pada seminar 
internasional sebagai bentuk 
hasil publikasi riset ilmiah 
kegiatan PUI-PK ini. Total 
kegiatan oral presentation 
yang diikuti peneliti adalah 25 
buah.  

 



Kunjungan dari Lembaga Internasional “Tokyo 
Metropolitan University” 
 

• Tanggal 23 April 2019 
PUI-PK di Poltekkes 
Surakarta dikunjungi 
dari Tokyo 
Metropolitan 
University. Peserta 
kunjungan yaitu Prof. 
Yuko Ito, PhD dan 
Prof. Natsuka Suyama, 
M.Sc.  



Hasil riset yang diinovasikan dan diajukan 
Paten 
 

• Hasil riset yang 
dipublikasikan 



• Hasil riset setelah 
dipublikasikan tsb, diajukan 
paten (dalam proses 
permohonan) 



• Hasil riset tsb juga terpilih 
dalam ajang inovasi 
Kementerian Kesehatan 
Indonesian Health Tech 
Innovation pada bulan 
September 2019  



• Produk terpilih Indonesian Health Tech Innovation 2019  





Pengelolaan kegiatan seminar internasional 

 



PROGRAM KEGIATAN PADA ASPEK 
KOMERSIALISASI 



Kontrak Riset Nasional RISFASKES 

• PUI-PK telah melakukan 
kerjasama riset sesuai 
kepakarannya berskala nasional 
yaitu Riset Fasilitas Kesehatan 
(Risfaskes). Risfaskes merupakan 
salah satu riset nasional dari 
Kementerian Kesehatan atas dasar 
prinsip Client Oriented Research 
Activity (CORA). Banyak peneliti 
yang terlibat dalam riset ini 
termasuk salah satunya adalah 
peneliti dari PUI-PK di Poltekkes 
Surakarta yaitu Bapak Bambang 
Yunianto, S.KM., M.Kes. 

 





Workshop kerjasama dengan Universitas Airlangga 
 

• PUI PK telah menggelar workshop 
yang mengangkat pemanfaatan 
jamu sebagai peningkat derajat 
kesehatan masyarakat. Workshop 
ini digelar bekerja sama dengan 
Fakultas Vokasi Battra Universitas 
Airlangga. 

 



Produk berbasis lokal 
 

• Saat ini PUI PK telah 
mempunyai 
pengembangan produk 
berbasis lokal dari 
bahan alam tanaman 
obat yang bermanfaat 
untuk kesehatan. 
Jumlah seluruh produk 
lokal PUI PK ini 
sebanyak 75 buah.  

 





 



Pameran di ajang Edu health fair 
 

• Event ini diselenggarakan 
pada tanggal 2-3 Agustus 
2019 di Balai Kartini 
Exhibition and Convention 
Centre Jakarta. PUI PK turut 
memeriahkan dengan 
mengusung tema “bersama 
kami mewujudkan 
masyarakat Indonesia hidup 
sehat dengan jamu”. 



• event ini Menteri Kesehatan RI 
sangat tertarik dengan produk PUI 
PK yang berbahan alam dan 
bermanfaat untuk kesehatan 



Konferensi hasil riset ilmu kesehatan 
 

• PUI PK telah mengadakan kegiatan 
desiminasi hasil riset peneliti dalam 
bentuk konferensi riset ilmu 
kesehatan 

• Pameran poster  



MOU dengan industri jamu 

 



Komersialisasi Produk denan Kerjasama 
pembinaan UMKM 

• Omah Djamoe Arroyyan 

• Rumah Cantik Artik 

• Priyayi Sehat 

• Mbah Jamu 

• Bella Traditional Skincare 

• UD. Rachma Sari 

• Djendani  

 



TERIMA KASIH  


