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  Kemendikbud Tetapkan 
15 PTN Masuk Kluster 
Satu Perguruan Tinggi

Jakarta, HanTer - Kemen-
terian Pendidikan dan Ke-
budayaan (Kemendikbud) 
mengumumkan sebanyak 
15 Perguruan Tinggi Nege-
ri (PTN) yang tergabung di 
dalam kluster satu perguru-
an tinggi di Jakar ta, Senin 
(17/8/2020).

Sebanyak 15 PTN terse-
but yakni IPB University, Uni-
versitas Indonesia, Universitas 
Gadjah Mada, Universitas 
Airlangga, Institut Teknologi 
Bandung, Institut Teknologi 
Sepuluh November, Universi-
tas Hasanuddin.

Selanjutnya, Universitas 
Brawijaya, Universitas Dipo-
negoro, Universitas Padjajaran, 
Universitas Sebelas Maret, 
Universitas Negeri Yogya-
kar ta, Universitas Andalas, 
Universitas Sumatera Utara, 
dan Universitas Negeri Malang.

“Klusterisasi ini bukanlah 
kompetisi, melainkan penge-
lompokkan perguruan tinggi 
berdasarkan perkembangan-
nya, “ ujar Direktur Jenderal 
Pendidikan Tinggi Kemen-
dikbud, Prof Nizam, dalam 
taklimat media secara daring.

Nizam menambahkan 
perguruan tinggi yang berada 
di kluster diharapkan dapat 
membina perguruan tinggi di 
bawahnya atau yang berada di 
kluster dua hingga lima.

Dibandingkan tahun sebe-
lumnya, terdapat peningkatan 
jumlah perguruan tinggi yang 
berada di kluster satu. Jumlah 
perguruan tinggi pada kluster 
satu pada 2019 sebanyak 13 
PTN, sementara pada 2020 
sebanyak 15 PTN.

Dalam klusterisasi terse-
but, aspek yang diperhatikan 
yakni seluruh aspek mulai dari 
input, penerimaan mahasis-
wa, input proses pembelajar-
an, proses yang terjadi dalam 
pendidikan itu, Tri Dharma 
perguruan tinggi, output dari 
perguruan tinggi itu, hasil 
penelitian, paten, hingga hili-
risasi hasil riset.

Meski demikian, Nizam 
mengatakan pihaknya tidak 
akan mengumumkan perguru-
an tinggi yang berada di klus-
ter dua hingga lima. “Klusteri-
sasi ini bukan pemeringkatan , 
tapi yang penting bagaimana 
semangat berlomba menuju 
kebaikan. Semangat itu yang 
perlu didorong,” imbuh dia, 
dilansir Antara.

Direktur Kelembagaan 
Ditjen Dikti Kemendikbud, 
Ridwan, mengatakan terdapat 
dua PTN baru yang masuk ke 
dalam klaster satu. “Dua PTN 
itu adalah Universitas Negeri 
Yogyakar ta dan Universitas 
Negeri Malang, “ kata Ridwan. 

 Sammy

Uji klinis tersebut 
dimulai pada 8 Juni 

2020 dan selesai 
pada 16 Agustus 

2020 dengan 
melibatkan 90 

subyek penelitian 
dengan rentang 

usia 18-50 tahun 
yang diberikan 

intervensi selama 
14 hari.

LIPI Rampungkan Uji Klinis 
Imunomodulator dari Tanaman Herbal

Jakarta, HanTer - Lemba-
ga Ilmu Pengetahuan Indo-
nesia (LIPI) dan tim sedang 
melakukan pengumpulan 
data hasil uji klinis imunomo-
dulator herbal untuk pena-
nganan pasien COVID-19 
yang akan dikirimkan ke 
Badan Pengawas Obat dan 
Makanan (BPOM) selaku 
regulator.

“Kita sedang melakukan 
data cleaning atau verifi kasi 
data untuk memastikan data 
penelitian akurat dan dapat 
dipercaya,” kata Koordinator 
Kegiatan Uji Klinis Kandidat 
Imunomodulator Herbal un-
tuk Penanganan COVID-19 
Masteria Yunovilsa Putra di 
Jakarta, Senin (17/8/2020).

Imunomodulator ber-
fungsi untuk meningkatkan 
daya tahan tubuh manusia. 
Setelah verifi kasi data, maka 
data akan dianalisa secara 
statistik, dan hasilnya akan 
diberikan kepada BPOM. 
Dua produk yang diuji klinis 
adalah Cordyceps militaris 
dan kombinasi ekstrak herbal 
yang terdiri dari rimpang jahe 
merah (Zingiber offi cinale var 
Rubrum), daun meniran (Ph-

yllanthus niruri), sambiloto 
(Andrographis paniculata), 
dan daun sembung (Blumea 
balsamifera).

Kombinasi ekstrak her-
bal berisikan bahan-bahan 
alami yang semuanya berasal 
dari biodiversitas Indonesia. 
“Kombinasi herbal ini sudah 
diformulasikan, memiliki 
data stabilitas dan ada proto-
tipenya,” tutur Masteria yang 
merupakan peneliti dari Pusat 
Penelitian Bioteknologi LIPI.

Dalam diskusi tersebut, 
tim uji klinis tidak dapat me-
nyampaikan detail dari hasil 
uji klinis imunomodulator 
herbal. Hasil akan disampai-
kan berdasarkan hasil analisa 
BPOM terhadap hasil uji klinis 
yang diberikan tim tersebut. 
“Kami belum berani menga-
takan, kita tunggu hasil analisa 
dari teman BPOM,” ujarnya.

Masteria mengatakan uji 
klinis tersebut dimulai pada 
8 Juni 2020 dan selesai pada 
16 Agustus 2020 dengan me-

libatkan 90 subyek penelitian 
dengan rentang usia 18-50 ta-
hun yang diberikan intervensi 
selama 14 hari.

Kriteria subyek peneli-
tian adalah pasien positif 
COVID-19 baru yang telah 
dikonfi rmasi melalui Reverse 
Transcription-Polymerase 
Chain Reaction (RTPCR) dan 
memiliki gejala pneumonia ri-
ngan. Subyek juga tidak hamil 
atau menderita penyakit lain 
seperti demam berdarah de-
ngue, demam tifus, gangguan 
jantung, gangguan ginjal, ma-
upun memiliki alergi terhadap 
produk yang diujikan.

Dengan metode sistem 
blinding yang acak dan ter-
samar ganda, baik subyek 
maupun peneliti tidak me-
ngetahui apakah yang dibe-
rikan kepada subyek tersebut 
adalah salah satu dari produk 
yang diujikan atau plasebo. 
“Metode uji klinis kandidat 
imunomodulator dilakukan 
secara acak terkontrol tersa-

mar ganda dengan plasebo 
untuk menghindari terjadinya 
bias pada penelitian,” ujar 
Masteria.

Pada uji klinis tersebut, 
ada dua produk uji dan satu 
plasebo yang diberikan secara 
acak dan merata kepada 90 
subyek penelitian yang di-
bagi menjadi tiga kelompok. 
Kelompok perlakuan perta-
ma mendapat terapi standar 
COVID-19 dan IP1, kelompok 
kedua mendapat terapi stan-
dar COVID-19 dan IP2, dan 
kelompok kontrol mendapat 
terapi standar COVID-19 dan 
plasebo.

Uji klinis imunomodu-
lator itu bertujuan untuk 
melihat apakah waktu yang 
diperlukan untuk mencapai 
perbaikan gejala klinis non-
spesifi k menjadi lebih pendek 
durasinya. “Uji klinis juga 
ditujukan untuk mengetahui 
berapa lama waktu yang di-
butuhkan untuk mencapai 
hasil RT-PCR negatif setelah 
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adanya perbaikan gejala kli-
nis,” tutur Masteria.

Kepala LIPI Laksana Tri 
Handoko menuturkan uji 
klinis imunomodulator de-
ngan bahan asli dari keane-
karagaman hayati Indonesia 
merupakan yang pertama 
yang dilakukan secara in-
dependen. Jika dua produk 
imunomodulator itu terbukti 
berkhasiat dan dinyatakan 
BPOM berkhasiat berdasar-
kan analisa terhadap data 
hasil uji klinis dan penelitian, 
maka itu bisa menjadi fi to-
farmaka.

Jika menjadi fi tofarmaka, 
sambung dia, maka produk 
imunomodulator itu dapat 
diproduksi massal dan di-
resepkan oleh dokter untuk 
dipakai dalam penanganan 
pasien. “Harganya relatif jauh 
lebih murah karena formula 
dan bahan baku lokal,” ujar 
Handoko. 

Jumlah kasus COVID-19 
di Indonesia bertambah 1.821 
menjadi 141.370 dari hari 
sebelumnya pada Senin, ber-
tepatan dengan Hari Ulang 
Tahun ke-75 Kemerdekaan 
Republik Indonesia. Data 
Satuan Tugas Penanganan 
COVID-19 juga menunjuk-
kan bahwa selama kurun 
itu jumlah pasien COVID-19 
yang sembuh bertambah 
1.355 menjadi total 94.458 
orang dan jumlah pasien 
COVID-19 yang meninggal 
dunia bertambah 57 menjadi 
total 6.207 orang.

Data penambahan kasus 
tersebut diperoleh dari hasil 
pemeriksaan 12.453 spesi-
men. Hingga kini pemerik-
saan untuk mendeteksi penu-
laran COVID-19 total sudah 
dilakukan pada 1.999.668 
spesimen.

 Ant

Jakarta HanTer - Nuffi c 
Neso Indonesia menyeleng-
garakan acara kuliah online 
(Holland Alumni Lecture), 
bertajuk Making Small bu-
sinesses Thrive during and 
post-Covid-19 Pandemic, 
Sabtu (15/8/2020). Hol-

land Alumni Lecture me-
rupakan rangkaian acara 
#dirumahaja series, yang 
menghadirkan pembicara 
dari anggota aktif Holland 
Alumni Network Indonesia. 

Perwakilan pengurus 
Holland Alumni Network 

Indonesia, Dito Alif Prata-
ma mengatakan, dampak 
penyebaran virus corona 
masih sangat terasa sekali-
gus menjadi tantangan bagi 
seluruh lapisan masyara-
kat, tidak terkecuali para 
pelaku bisnis dan usaha 

kecil menengah lainya. 
“Diselenggarakanya pro-

gram ini merupakan salah 
satu bentuk ikhtiar akade-
mik dari Holland Alumni 
Network Indonesia, untuk 
mengedukasi masyarakat, 
khususnya para pelaku bis-
nis, untuk bersama-sama 
mendiskusikan langkah dan 
solusi terbaik agar tetap men-
jaga stabilitas ekonomi bagi 
di tengah dan pasca kondisi 
pandemi,” kata Dito di Jakar-
ta, Sabtu (15/8/2020).

Kandidat Doktor di bi-
dang marketing IPB Bo-
gor, Devi mengatakan meski 
pandemi corona ini telah 
mampu mendisrupsi hidup 
manusia, bukan berarti itu 
semua membuat kita pasrah 
dan menyerah, khususnya 
para pelaku usaha.

“Adapun rekomendasi 
strategi pelaku usaha untuk 
tetap bertahan di tengah 
dan pasca pandemi. Dian-
taranya adalah jeli melihat 

peluang bisnis yang ada de-
ngan kata lain tidak hanya 
terpaku pada satu model 
bisnis, membangun komu-
nikasi kreatif agar menarik 
minat dan perhatian para 
konsumen, serta meman-
faatkan kemajuan teknologi 
(media sosial) untuk men-
dongkrak usaha,” ujarnya.

Selain itu, Devi juga 
mengajak seluruh peserta 
kuliah online untuk juga 
senantiasa menunjukkan 
kepedulian dengan meng-
ajak semua peserta mema-
tuhi protokol pencegahan 
penyebaran virus Corona, 
yaitu dengan menggunakan 
masker saat beraktifitas, 
mencuci tangan dengan 
rutin, menjaga kebersihan 
diri dan lingkungan, memi-
nimalisir sentuhan fi sik de-
ngan orang lain dan ‘keluar 
rumah’ untuk keperluan 
yang benar-benar penting 
dan mendesak.  

 Danial

 Nuffic Neso Gelar Holland 
Alumni Lecture secara Virtual 

Prof NIZAM


