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KATA PENGANTAR

Direktur Eksekutif  DIPI 

Teguh Rahardjo

S etelah mengalami berbagai 
dinamika faktor-faktor strategis yang 
mempengaruhi operasionalisasi 
DIPI sebagai satu-satunya lembaga 

pendanaan independen di tahun 2017, 
maka tahun 2018 adalah tahun dimana 
DIPI harus menunjukan kinerjanya terkait 
dengan pengelolaan hibah riset yang dibiayai. 
Disamping itu, dengan telah selesainya 
penyusunan rencana strategis (renstra) DIPI 
tahun 2018-2022, maka tahun 2018 adalah 
tahun pertama implementasi renstra tersebut 
sehingga semua kebijakan dan operasionalisasi 
DIPI harus mengacu pada dokumen tersebut.

Perampingan struktur organisasi telah beberapa 
kali dilakukan sejak 2017, dan akhirnya roda 
organisasi DIPI tahun 2018 dilakukan dengan 
kondisi minimum esensial struktur organisasi. 
Meskipun demikian, dengan komitmen dan 
dedikasi yang penuh, strategi baik, dan tim kerja 
yang solid serta dukungan dari KSI dan AIPI, 
tahun 2018 dapat dilalui dengan kinerja yang 
sangat bagus.

Dalam kesempatan ini, saya ingin 
menyampaikan terima kasih dan apresiasi 
yang setinggi-tingginya kepada DFAT/KSI, 
LPDP, AIPI, Bappenas, Kemristekdikti, dan 
institusi lainnya yang telah mendukung DIPI 
baik langsung maupun tidak langsung sehingga 
DIPI dapat melaksanakan misinya dengan baik. 
Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih 
kepada seluruh staf  DIPI yang telah bekerja 
keras dan dengan tulus saya sampaikan bahwa 
saya bangga merupakan bagian tim kerja DIPI 
yang sangat solid hingga saat ini.

Akhir kata, kami di DIPI sangat mengharapkan 
masukan, komentar/kritik terkait dengan 
kinerja dan/atau mekanisme kerja DIPI. Kami 
siap menindak lanjuti, baik langsung maupun 
tidak langsung dalam upaya menjadikan 
DIPI sebagai lembaga pendanaan riset 
yang profesional dan terpercaya. Masukan, 
komentar/kritik dapat disampaikan melalui 
info@dipi.id.
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SAMBUTAN KETUA AIPI

Ketua AIPI

Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro

Pendirian DIPI didasarkan atas kajian AIPI 
yang dibantu oleh National Academy of  
Science dari Amerika terkait dengan upaya 
untuk meningkatkan kinerja komunitas 

riset di Indonesia. Kajian tersebut menemukan 
kurang kondusifnya ekosistim riset yang menghambat 
produktivitas penelitian dan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Kajian 
ini menemukan bahwa mekanisme pendanaan dan 
administrasi yang mengikuti sistim pendanaan siklus 
tahunan APBN sangat menghambat kemampuan para 
peneliti untuk menghasilkan keluaran / outcome riset 
yang terbaik.

Peluncuran DIPI di akhir bulan Maret 2016 adalah 
merupakan yang pertama berdirinya lembaga pendanaan 
independen untuk riset-riset fundamental dan frontier di 
Indonesia. Dengan demikian ini merupakan terobosan 
kebijakan terkait dengan infrastruktur landscape riset 
ilmu pengetahuan dan teknologi nasional. Misi utama 
DIPI adalah meningkatkan kualitas dan hasil riset dari 
ekplorasi saintifi k dengan menciptakan ekosistim yang 
mendukung terbangunnya budaya unggul di komunitas 
saintifi k peneliti nasional.

Laporan tahunan ini bisa dijadikan bahan kita 
semua untuk mengevaluasi sampai sejauh mana 
perjalanan upaya bersama untuk meningkatkan 
modal pengetahuan (knowledge capital) 
Indonesia. Dengan sumberdaya yang terbatas, 
keberhasilan DIPI ditahun 2018 sungguh 
menggembirakan dan patut kita syukuri. 
Keberhasilan DIPI tidak terlepas dari dukungan 
berbagai stakeholder terkait, untuk itu AIPI 
menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya 
kepada para stakeholder yang telah membantu 
baik langsung maupun tidak langsung.

AIPI akan terus berkomitmen untuk mengawasi 
dan juga membantu DIPI agar benar-
benar dapat menjadi pengungkit kualitas 
dan produktivitas riset nasional khususnya 
fundamental dan frontier riset. AIPI juga 
berharap DIPI dapat terus berkembang dan 
menjadi lembaga yang mandiri dalam waktu 
dekat agar dapat terus membangun ekosistim 
yang mendukung dan sangat didambakan oleh 
para peneliti nasional.
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SEKILAS TENTANG DIPI

DIPI (Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia) adalah 
lembaga pendanaan riset mandiri dibawah naungan 
Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) yang 
bertujuan memperbaiki ekosistim riset nasional 
melalui pendanaan riset yang kompetitive, fl exible 
dan berkesinambungan, dalam upaya meningkatkan 
kualitas riset-riset fundamental yang terdepan untuk 
membangun daya saing Indonesia ditataran dunia.

Peluncuran DIPI pada tanggal 30 Maret 2016 oleh 
Menteri Keuangan didasarkan pada Keputusan 
Presiden Indonesia (Keppres) nomor 9 tangal 29 
Februari tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran 
Dasar dan Rumah Tangga AIPI. AIPI sebagai founding 
father DIPI, mengesahkan Anggaran Rumah Tangga 
DIPI melalui Surat Keputuasan (SK) Ketua AIPI 
nomor tanggal 30 Maret 2016. Menteri Keuangan 
dalam kata sambutannya menyampaikan mekanisme 
pendanaan DIPI akan mendorong para peneliti 
Indonesia mengajukan riset-riset rintisan (frontier) di 
bidang ilmu pengetahuan.

Pendirian DIPI didukung oleh Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), 
Bappenas, Kementerian Keuangan melalui Lembaga 
Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), serta beberapa 
negara sahabat seperti Inggris, Amerika, dan Australia.

Sebagai lembaga pendanaan riset mandiri, DIPI 
dapat menggalang pengumpulan dana dari sektor 
non pemerintah baik nasional dan internasional, 
dan mengelola secara terpisah dari siklus tahunan 
dana pemerintah (APBN). Dalam menjalankan 
misinya, DIPI menyediakan dana hibah riset kepada 
para peneliti Indonesia melalui kompetisi terbuka 

berdasarkan sistim kepatutan (merit) berstandar 
internasional dengan melibatkan pakar nasional dan 
internasional.

Dengan demikian, pendirian DIPI merupakan 
terobosan kebijakan pemerintah dalam infrastruktur 
kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi 
(iptek) untuk mendorong iklim penelitian, 
pengembangan dan pemanfaatan iptek yang lebih 
baik.
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“Menjadi lembaga pendanaan riset 
berkelas dunia untuk menumbuhkan 
budaya ilmiah yang unggul”

Misi yang diamanahkan oleh Renstra DIPI 
2008 -2022 yaitu : 

Turut meningkatkan ekosistem riset 
nasional dan mempromosikan budaya 
ilmiah yang unggul.

Menyediakan dana hibah riset yang 
fleksibel, kompetitif  berbasis keunggulan 
dan berkelanjutan melalui penciptaan 
sistem pendanaan riset yang independen 
dan terbuka. 

Memperkuat kemampuan Indonesia 
di bidang sains dan inovasi teknologi 
melalui peningkatan jumlah riset yang 
unggul dan berkualitas.

Menyediakan jasa seleksi proposal 
riset bagi lembaga riset nasional dan 
internasional secara profesional. 

Meningkatkan kemampuan DIPI 
menjadi lembaga pendanaan riset yang 
terpercaya.

Dalam organisasi DIPI diterapkan tata 
kelola yang seimbang, yang melibatkan 
dua entitas terpisah yaitu Dewan 
Manajemen yang dipimpin oleh Direktur 
Eksekutif, dan Dewan Penasihat Ilmiah.

Kedua entitas yang setara ini bekerja 
secara bersamaan untuk memastikan 
strategi dan program DIPI memenuhi visi 
dan misi jangka panjangnya. 

Kedua pihak melapor dan dievaluasi 
oleh seluruh anggota AIPI pada Sidang 
Paripurna, otoritas tertinggi AIPI.

SEKILAS TENTANG DIPI

VISI 

MISI

STRUKTUR
ORGANISASI

M1

M2

M3

M4

M5

AIPI GENERAL 
ASSEMBLY

EXECUTIVE 
DIRECTOR & 

BOARD OF  
MANAGEMENT

SCIENCE 
STEERING 
BOARD
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SEKILAS TENTANG DIPI SEKILAS TENTANG DIPI

Teguh Rahardjo
(Direktur Eksekutif)

Jatna Supriatna
(Anggota DPI, AIPI)

M. Dimyati
(Anggota DPI ex. 

officio, Ristekdikti)

Nina Sardjunani
(Sekretaris DPI)

Irawan Yusuf
(Anggota DPI, AIPI)

Handoko
(Anggota DPI ex. 

officio, LIPI)

Bruce Alberts
(Anggota DPI, NAS)

M. Amin Abdullah
(Anggota DPI, AIPI)

Eko Prasetyo
(Anggota DPI ex. 

officio, LPDP)

Sofian Effendi
(Anggota DPI, AIPI)

Terry Mart
(Anggota DPI, AIPI)

Satryo S. Brojonegoro
(Anggota DPI, AIPI)

Budhi Suyitno
(Anggota DPI, AIPI)

PROFIL MANAJEMEN 
(PERIODE 2016-2018)
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Berdasarkan rencana strategis DIPI 2018-
2022, kebijakan strategis DIPI terdiri dari:

1. Meningkatkan eksistensi DIPI sebagai 
lembaga pendanaan riset terpecaya;

2. Meningkatkan kapasitas dan 
kemampuan DIPI dalam manajemen dana 
hibah riset;

3. Meraih peluang sebagai manajemen 
riset provider untuk riset dasar 
(pemerintah) dan riset terapan (donor) 
dalam dan luar negeri;

4. Meningkatkan intensitas kerjasama 
yang sudah terjalin dengan donor dalam 
dan luar negeri;

5. Meningkatkan intensitas kerjasama 
yang sudah terjalan dengan perguruan 
tinggi dan lembaga riset

6. Mengembangkan produk jasa 
manajemen riset dan jasa lainnya;

7. Mengembangkan kerjasama dengan 
lembaga pendanaan riset dalam dan luar 
negeri yang potensial

KEBIJAKAN – PROGRAM DIPI 2018

Berdasarkan kebijakan strategis tersebut 
diatas, program kegiatan utama DIPI 
untuk 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan hibah riset joint call 
DIPI-MRC UK tahun 1 untuk bidang 
penyakit menular (infectious diseases);

2. Pengelolaan hibah riset joint call 
DIPI-RCUK tahun I untuk bidang 
astronomi (asthronomy), gambut dan 
mangrove (peatland and mangrove), 
dan polusi udara (air pollution);

3. Membangun kepercayaan 
international sebagai call secretariat 
untuk South East Asia (SEA)- European 
Union (EU) Joint Funding Scheme 
(JFS);

4. Meningkatkan kerjasama dengan 
DFAT melalui KSI sebagai salah satu 
donor;

5. Melakukan advokasi kebijakan terkait 
dengan pendanaan riset nasional;

6. Meningkatkan kerjasama dengan 
LPDP sebagai mitra strategis
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Dana Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (DIPI) bersama 
partner UK yaitu MRC dan 
RCUK pada 11 Januari 2018 

mengumumkan 11 proyek kolaborasi riset 
dasar yang terpilih untuk didanai dalam 
berbagai topik prioritas seperti demam 
berdarah, tuberkulosis, gambut, dan 
kebakaran hutan. Proyek kerjasama riset 
dasar ini teripilih dari sekitar 50 proposal 
riset yang masuk dan telah diseleksi bersama 
oleh para peneliti dari Indonesia, Inggris, 
dan lembaga internasional lain yang 
terkemuka melalui mekanisme scientific 
peer review. Proyek riset kolaboratif  
antara peneliti Indonesia dan Inggris 
ini merepresentasikan proyek riset dasar 
yang berpotensi dalam bidang mereka 
masing-masing, memiliki keunggulan dan 
kebaruannya.

DIPI mendanai penelitian ini dengan 
dukungan dari Lembaga Pengelola Dana 
Pendidikan (LPDP), sedangkan MRC dan 
RCUK didukung oleh Newton Fund. Total 

RISET YANG DIDANAI

dukungan yang disepakati untuk 11 proyek 
riset joint call ini selama 2 sampai 3 tahun 
adalah  sekitar 5,5 juta Poundstreling.

Enam dari sebelas proyek riset yang didanai 
adalah kerjasama DIPI dengan MRC, 
berkaitan dengan masalah kesehatan yang 
tergolong besar ditemui di Indonesia yaitu 
mengenai malaria, demam berdarah, 
hepatitis B, serta arbovirus. Terdapat 
juga proyek mengenai hubungan antara 
tuberkulosis dan diabetes. Sedangkan lima 
proyek riset sisanya merupakan kerjasama 
DIPI dengan RCUK terkait dengan masalah 
lingkungan yaitu rehabilitasi gambut dan 
mangrove, serta penanganan  kebakaran 
hutan yang menjadi isu  global khususnya 
tentang emisi GRK yang mengakibatkan 
perubahan iklim, serta satu proyek riset 
terkait dengan peningkatan pemahaman 
masyarakat tentang astronomi dan rekayasa 
teknik. 

Jumlah biaya tahun pertama untuk 11 proyek 
riset joint call ini sekitar Rp 12,5 miliar dari 
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pihak Indonesia, sedangkan Newton fund 
melalui MRC dan RCUK memberikan 
dana riset total sebesar 3.778.845,45 pound 
(sekitar Rp. 64,2 milyar) atau kira-kira Rp. 
21.4 milyar setiap tahun selama 2-3 tahun. 
Detail dari masing-masing proyek riset dan 
progres hingga akhir tahun pertama akan 
disampaikan pada halaman selanjutnya. 
Kegiatan riset tahun pertama untuk para 
peneliti Indonesia berakhir bulan Agustus 
2018.

Progres pengelolaan hibah riset sampai 
dengan Desember 2018 adalah sebagai 
berikut: 

a. Desk evaluation dengan melibatkan 
pakar-pakar independen baik dengan 
mekanisme evaluasi online dan juga 
evaluasi tatap muka atau pool expert. Pakar 
yang dipilih diutamakan pakar yang 
terlibat dalam proses seleksi sebelumnya. 
(Rekapitulasi hasil desk evaluation terlampir).

b. Konsolidasi laporan keuangan semua 
hibah riset joint-call 

c. Audit keuangan oleh Konsultan Audit 
Publik

d. Menyampaikan laporan akhir 
pengelolaan hibah riset baik substansi 
maupun keuangan yang telah diaudit ke 
LPDP

e. Bekerjasama dengan LPDP 
menyelenggarakan workshop kinerja 
riset joint call tanggal 3 Desember 2018

f. Surat penawaran bantuan pendanaan 
riset dari LPDP sudah diterima tanggal 
28 Des 2018 dan setelah mendapat 
persetujuan dari DPI, DIPI sudah 
menjawab dengan menerima penawaran 
yang disampaikan LPDP tersebut

g. Surat penawaran DIPI kepada 
para PI, persiapan penandatanganan 
kerjasama riset dengan institusi 
penerima hibah untuk tahun ke 2

RISET YANG DIDANAI
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RISET YANG DIDANAI RISET YANG DIDANAI

JOINT-CALL DIPI-MRC UK
TAHUN I (PENYAKIT MENULAR)

Deskripsi Proyek:
Infeksi virus dengue (DENV) menyebabkan 
spektrum penyakit klinis, mulai dari 
demam , kondisi tubuh lemah yang masih 
bisa disembuhkan sendiri, hingga demam 
hemorgik yang lebih parah dan berpotensi 
fatal, tetapi faktor yang berkontribusi 
terhadap tingkat keparahan penyakit yang 
berbeda tidak sepenuhnya dipahami.

Meskipun sebagian besar kasus demam 
berdarah bisa diobati di rumah, kurangnya 
tes diagnostik untuk memprediksi orang-
orang yang penyakitnya mulai berkembang 
dari tingkat ringan ke parah memaksa 
pasien dan layanan kesehatan harus mencari 
perawatan intensif  di rumah sakit dengan 
“tujuan keselamatan”, memenuhi sistem 
perawatan kesehatan yang sudah kewalahan.

Tujuan Proyek:
Dengan mengadopsi analisis Apusan 
darah tepi dari pasien yang memiliki hasil 
klinis lengkap, penelitian ditujukan untuk 
mengkorelasikan tingkat keparahan penyakit 
dengan berbagai kemungkinan seperti

a) Keragaman genetik DENV atau faktor 
co-morbiditas lainnya (misalnya koinfeksi)
b) host transkriptomik dan proteomik 
perubahan
c) perubahan fungsi trombosit dan 
aktivasi dan permeabilitas endotel.

Hasil Penelitian di Tahun Pertama:
• Asosiasi Virus demam berdarah dengan 
Kebocoran Plasma pada pasien dewasa 
yang terinfeksi demam berdarah di 
Indonesia. Diserahkan untuk publikasi di 
BMC Infectious Disease (manuskrip 1)

• Akurasi pengukuran hemoglobin POCT 
menggunakan HemoCue® Portable 
Photometer dan pengukuran Hematocrit 
menggunakan metode microhematocrit 
dalam mendeteksi kebocoran plasma pada 
pasien demam berdarah. Telah diserahkan 
ke BMC Infectious Disease (Manuscript 2)

• Sirkulasi Berbagai Serotipe Demam 
berdarah dalam Studi Berbasis Komunitas 
di Jakarta, Indonesia. diserahkan ke Jurnal 
Biomedis Indonesia (Manuskrip 3).

1 Konsorsium Inggris-Indonesia 
Mengidentifikasi Prediksi 
Biomarker terhadap Keparahan 
Penyakit Demam Berdarah.
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• Keberhasilan Deteksi Antigen NS1 untuk 
Diagnosis Infeksi Demam berdarah Dini pada 
Sampel Klinis. Telah diserahkan ke Jurnal 
Obat Pencegahan dan Kesehatan Masyarakat 
(Manuskrip 4).

• Deteksi Molekul Untuk penyakit Japanese 
Encephalitis dan Virus Chikungunya 
Sebagai Agen Etiologi Untuk Gejala Demam 
Seperti Demam Berdarah. Diserahkan ke to 
Makara Journal of  Health Research (MJHR) 
(Manuscript 5).

• Paten 1: Sekuen Nukleotida Primer utuk 
Deteksi Virus Japanese Encephalitis Pada 
Pasien penderita DBD Menyerupai Virus 
Infeksi DBD Di Indonesia dengan Metode 
Real Time Polymerase Chain Reaction.

Beti Ernawati Dewi Ssi. PhD

Rp. 1.246 M (thn I)

UI, Unpad, Unsoed

betied@yahoo.com

Andrew Davidson

399,256.87 pound (total 2 thn)

Bristol Univ., Glasgow Univ.

Andrew.davidson@bristol.ac.uk

Peneliti Utama

Dana Riset

Kosorsium Riset

Kontak

INDONESIA UK

• Paten 2: Sekuen Nukleotida Primer 
Mendeteksi Virus Chikungunya Pada 
Pasien Dengan Gejala Klinis DBD 
Menyerupai Virus Infeksi DBD Di 
Indonesia Dengan Metode Real Time 
Polymerase Chain Reaction.

• Paten 3: Sekuen Nukleotida Dna Sintetik 
Sebagai Kontrol Positif  Deteksi Virus Pada 
Pasien Demam Menyerupai Virus Infeksi 
DBD Di Indonesia Dengan Metode Real 
Time Polymerase Chain Reaction.

RISET YANG DIDANAI
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Deskripsi Proyek:
Pertumbuhan wabah diabetes mellitus 
(DM) secara global yang terus berkembang 
berpotensi untuk memperburuk 
terjangkitnya tuberkulosis (TB) di negara-
negara berpenghasilan rendah dan 
menengah. 

Terjadinya TB pada pasien DM atau 
sebaliknya adalah masalah yang parah 
karena DM dapat memperburuk 
progresifitas TB dan mengganggu hasil 
pengobatan TB. Komorbiditas TB dan 
diabetes dapat menggagalkan upaya untuk 
mengendalikan kedua penyakit. 

Tujuan Proyek:
Untuk menentukan apakah C1q bertindak 
sebagai penghubung mekanistik antara TB 
dan T2DM, sehingga meningkatkan C1q 
bebas pada pasien T2DM atau membuat 
mereka cenderung mengembangkan 
penyakit TB. 

Lebih lanjut, kami akan menyelidiki 
bagaimana C1q berperan, dengan 
menyelidiki efeknya pada makrofag, jenis sel 
utama yang terinfeksi oleh M. tuberculosis. 
Bersama-sama, penelitian ini akan 
mengungkapkan apakah C1q merupakan 
pengatur penting perkembangan penyakit 
TB, atau sebagai bagian dari jalur yang 
menghubungkan kerentanan penyakit TB 
dengan patogenesis T2DM.

Hasil Penelitian di Tahun Pertama:
• Kinerja Tes Point of  Care dalam 
Pengukuran HbA1c pada Subjek Diabetes 
Di Indonesia (manuskrip)

• Diabetes Tipe 2 dan Dampaknya pada 
Sistem Kekebalan Tubuh (manuskrip).

2 Peran Komponen Pelengkap 
C1Q dalam Tuberkulosis dan 
Komorbiditas Diabetes.

RISET YANG DIDANAI RISET YANG DIDANAI
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Dr. rer.nat. dr. Afi at Berbudi MKes

Rp. 1.358 M (thn I)

Unpad

a.berbudi@unpad.ac.id

Jecqueline Cliff 

348,387.88 pound (total 2 thn)

London School of Hygiene 
Tropical Medicine

Jackie.cliff @lshtm.ac.uk

Peneliti Utama

Dana Riset

Kosorsium Riset

Kontak

INDONESIA UK

Deskripsi Proyek:
Histoplasmosis adalah penyakit endemik 
di Indonesia tetapi tidak ada perkiraan 
penyebabnya karena satu-satunya alat untuk 
diagnosis adalah kultur dan histopatologi, 
yang lambat dan tidak sensitif. Beban 
histoplasmosis tidak diketahui di dunia atau 
di Indonesia, sebagian karena alat diagnostik 
yang buruk. Spektrum klinis Histoplasmosis 
terdiri dari tipe akut dan kronik (aspergillosis 
paru kronis). Histoplasmosis paru kronis 
memperumit penyakit paru-paru lainnya, 
terutama PPOK, dan meniru tuberkulosis. Di 
sisi lain, aspergillosis kronik dikenal sebagai 
penyakit yang berasal dari TBC paru-paru.

Kedua infeksi jamur salah didiagnosis 
sebagai ‘negatif  TB’. Pasien pengidap sering 
diselidiki untuk TB MDR, dan diobati secara 
tidak tepat dengan obat anti-TB. Mortalitas 
aspergillosis paru kronik dalam 5 tahun 
adalah 75-80%, tetapi berkurang hingga ~ 
40% dengan terapi antijamur.

3 Pengembangan Diagnosis 
Serologi dalam Penyakit 
Aspergillosis Kronis dan 
Histoplasmosis di Indonesia.

Tujuan Proyek:
1. Mengembangkan dan mengevaluasi 
di Inggris dan Indonesia sebagai titik 
perawatan pertama di dunia untuk tes 
skrining antibodi Aspergillus yang juga 
memungkinkan diagnosis aspergillosis 
paru kronik.

2. Mengembangkan dan mengevaluasi di 
Indonesia menguji antibodi Histoplasma 
baru yang mampu mendiagnosis 
histoplasmosis paru akut dan kronik.

3. Identifikasi ‘hot spot’ pertama untuk 
histoplasmosis di Indonesia, sehingga 
dapat mengembangkan bank serum 
untuk mengevaluasi tes antibodi, yang 
mendukung komersialisasi pada tahap 
berikutnya. 
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Prof. Dr. dr. Retno Wahyuningsih

Rp. 1.278 M (thn I)

FK UI, FK UKI, FK Unika Atmajaya

retnet2002@yahoo.com

David Denning

319,950.62 pound (total 2 thn)

Manchester University, 
Westerdijk Institute, IMMY

ddenning@manchester.ac.uk

Peneliti Utama

Dana Riset

Kosorsium Riset

Kontak

INDONESIA UK

Hasil penelitian di tahun pertama:
• Makalah : Jacob Baker, Findra 
Setianingrum, Retno Wahyuningsih & David 
W. Denning. Memetakan histoplasmosis 
di Asia Tenggara - implikasi untuk 
diagnosis AIDS. Emerging Microb Infect. 
2019; 8: 1, 1139-1145. DOI: 10.1080 / 
22221751.2019.1644539.

• Indonesia : daerah endemik histoplasmosis 
yang baru terungkap, Retno Wahyuningsih, 
Robiatul Adawiyah, Ariananda Hariadi, 
Meiliyana Wijaya, Sem. (manuscript)

• Identifikasi Klad Histoplasma Indonesia
• Identifikasi kasus histoplasmosis di antara 
pasien dengan gangguan paru kronis 
termasuk tuberkulosis paru

• Pembentukan metode kultur untuk yeast 
dan filamen H. capsulatum untuk ekstraksi 
protein

• Memulai ekstraksi dan karakterisasi 
protein untuk pengembangan serologi 
diagnosis histoplasmosis kronis dan akut

• Di Inggris: pengembangan diagnosis 
untuk aspergillosis paru kronis

RISET YANG DIDANAI RISET YANG DIDANAI
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Deskripsi Proyek:
Virus Hepatitis B (HBV) menyebabkan 
hampir satu juta kematian setiap tahun 
akibat penyakit hati kronis, termasuk kanker 
hati primer (HCC). Wilayah Asia Pasifik 
memiliki beban penyakit HBV tertinggi, di 
mana penularan dari ibu ke anak (MTCT) 
adalah jalur infeksi yang paling umum.

Infeksi virus selama masa kanak-kanak 
meningkatkan risiko berkembangnya infeksi 
kronik dan konsekuensi dari berkembangnya 
penyakit berat. Meskipun telah 
dilaksanakan imunisasi hepatitis B secara 
nasional sejak tahun 1999, setidaknya 4,2% 
anak-anak usia 1-4 tahun masih memiliki 
HBV infeksi (Survei Nasional Dasar 2013)

Kelompok usia ini adalah waktu yang kritis 
untuk mencegah infeksi HBV, dan telah 
ditetapkan sebagai indikator dari target 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk 
“memerangi hepatitis”. 

Penelitian ini akan memberikan banyak data 
tentang infeksi HBV pada ibu hamil dari 
berbagai wilayah geografis yang mewakili 
populasi baik di bagian barat, tengah, dan 
timur Indonesia.

Penelitian ini juga bermanfaat untuk 
lebih memahami rute penularan HBV, 
mengatasi faktor-faktor yang terkait dengan 
keberhasilan dan kegagalan vaksinasi pada 
bayi. Dalam penelitian telah ditemukan  
potensi menunjukan adanya penentu virus 

4 Prevalensi dan Fenotip Varian 
Virus Vaksin Hepatitis B yang 
Disebarkan Oleh Penularan Dari 
Ibu Ke Anak Di Indonesia.

spesifik dari MTCT di daerah prevalensi 
tinggi infeksi HBV, dan varian HBV yang 
dapat lolos dari vaksinasi.

Secara keseluruhan, informasi dalam 
penelitian ini berpotensi untuk 
meningkatkan manajemen kesehatan HBV 
secara global.

Tujuan Proyek:
1. Mengestimasi adanya prevalensi 
infeksi HBV dalam survei cross-sectional 
wanita hamil di pusat-pusat etnis yang 
beragam di Indonesia untuk mendapatkan 
perkiraan prevalensi yang mungkin 
dapat digeneralisasikan untuk populasi 
masyarakat Indonesia.

2. Mengestimasi tingkat MTCT dalam studi 
kohort prospektif  anak-anak yang lahir dari 
kelompok ibu dalam studi.

3. Mendeteksi, menganalisis dan 
membandingkan keragaman virus dalam 
sampel dari pasangan ibu dan anak yang 
positif  mengidap HBV.

RISET YANG DIDANAI



17
LAPORAN TAHUNAN DIPI 2018

4. Menentukan kapasitas vaksin HBV 
lolos mutan.

Hasil penelitian di tahun pertama:
Manuskrip:
• Peran transmisi vertikal dari setiap 
kompartemen obstetri (finalisasi untuk 
publikasi)

Dr. Maisuri Chalid

Rp. 1.409 M (fi rst year)

Universitas Hasanuddin

maisurichalid@gmail.com

Brian J. Thomson

345,598.96 pound (total 2 years)

Nottingham University

brian.thomson@nottingham.ac.uk

Prinicipal Investigator

Research funding

Research consortium

Contact

INDONESIA UK

• Bandingkan analisis Sanger vs MinION 
(sedang berlangsung untuk publikasi)

• Profil Seroepidemiologis Wanita Hamil 
Indonesia (sedang proses untuk publikasi)

Deskripsi Proyek:
Studi genetik baru-baru ini dalam populasi 
manusia telah mengidentifikasi bahwa 
pompa kalsium atau biasa disebut PMCA4 
yang hadir dalam sel darah merah manusia 
dan dalam sel yang melapisi pembuluh 
darah (endotelium) memiliki hubungan 
yang sangat kuat dengan resistensi terhadap 
infeksi malaria dan terjadinya malaria 
otak. Temuan ini menyiratkan bahwa 
PMCA4 dapat digunakan sebagai target 
untuk pengobatan anti-malaria dan untuk 
mengurangi penyebaran malaria otak yang 

5 Pengembangan baru obat 
anti-malaria yang menargetkan 
jalur biokimia diperlukan untuk 
menghindari resistensi silang.

menjadi komplikasi paling mematikan dari 
penyakit ini.

Observasi percontohan yang dilakukan 
melalui kolaborasi apara ilmuwan di The 
University of  Manchester dan Eijkman 
Institute Indonesia telah menunjukkan 
bahwa pengobatan dengan obat yang 
menghambat aktivitas PMCA4 
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dapat mengurangi infeksi malaria pada tikus 
serta dalam sistem kultur sel. Berdasarkan 
hasil dari awal yang menjanjikan ini, dalam 
proyek ini kami akan menyelidiki lebih lanjut 
apakah:

1) Penghambatan PMCA4 secara genetik 
pada tikus akan menghambat pertumbuhan 
parasit malaria (Plasmodium) dan mengurangi 
terjadinya malaria otak eksperimental

2) Penghambatan PMCA4 menggunakan 
inhibitor farmakologis yang kuat dan 
spesifik akan menghambat pertumbuhan 
parasit malaria (Plasmodium) pada tikus 
dan mengurangi terjadinya malaria otak 
eksperimental

3) Pada populasi Indonesia variasi genetik 
pada gen PMCA4 berhubungan dengan 
resistensi terhadap malaria dan keparahan 
penyakit.

Tujuan Proyek:
Memberikan informasi baru tentang 
bagaimana infeksi malaria diatur pada tingkat 

molekuler. Jika hipotesis kami benar, 
proyek ini dapat mengidentifikasi target 
farmakologis baru untuk pengobatan 
malaria.

Hasil penelitian di tahun pertama: 
1. Polimorfisme dalam gen PMCA4 
manusia dikaitkan dengan resistensi dan 
/ atau keparahan malaria pada populasi 
Indonesia. Din Syafruddin, Puji BS Asih, 
Farahana K Dewayanti, Josephine E 
Siregar, Normalita E Pravitasari, Kevin 
Cooper, dan Delvac Oceandy. (Naskah 
dalam Persiapan)

Prof. dr. Din Syafruddin PhD

Rp. 1.153 M (thn I)

LBM Eijkman

din@eijkman.go.id

Delvac Oceandy

272,332.43 pound (total 2 thn)

Manchester University

delvac.oceandy@manchester.ac.uk

Peneliti Utama

Dana Riset

Kosorsium Riset

Kontak

INDONESIA UK
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Deskripsi Proyek:
Seperti banyak negara tropis di dunia, 
Indonesia merupakan penderita infeksi 
arthropoda-bornevirus (arboviruses) yang 
tinggi. Wabah virus Dengue (DENV) dan 
Chikungunya (CHIKV) yang biasa terjadi 
menjadi lebih rumit dengan munculnya 
kembali wabah virus Zika (ZIKV). Infeksi 
ZIKV di Indonesia dilaporkan pada 
tahun 1978 di Jawa Tengah dan telah 
terdeteksi baru-baru ini pada pasien 
demam dari Jambi pada tahun 2014. Ko-
sirkulasi patogen ini tidak dapat dihindari 
dalam populasi di mana mereka telah 
diperkenalkan, karena mereka memiliki 
vektor yang sama yakni, nyamuk Aedes 
aegypti.

Ko-sirkulasi beberapa patogen dapat 
menghasilkan implikasi klinis dan 
epidemiologis yang parah dengan 
menimbulkan potensi virus ini berinteraksi 
secara imunologis. Keempat serotipe 
DENV aktif  ini beredar di Indonesia 
dan infeksi bersamaan telah dilaporkan 
pada sejumlah kasus yang mungkin 
terkait dengan gejala yang lebih parah. 
Telah dibuktikan bahwa respon antibodi 
setelah infeksi DENV sangat reaktif  silang 
terhadap ZIKV, dan dapat mendorong 
peningkatan yang tergantung pada antibodi 
yang menyebabkan peningkatan tingkat 
gejala di beberapa negara yang mengalami 
epidemi ZIKV.

6 Transmisi Dinamis dan 
Epidemiologi Molekul 
Arbovirus di Indonesia.

Tujuan Proyek:
• Untuk memperoleh informasi tentang 
dinamika spasio-temporal arbovirus di 
Indonesia;

• Untuk meningkatkan kapasitas 
epidemiologi molekuler di Indonesia;
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• Memperoleh data untuk penelitian di 
masa depan tentang bagaimana arbovirus 
berinteraksi baik secara epidemiologis 
maupun imunologis.

Tujuan inovasi:
• Memperoleh informasi tentang platform 
pengurutan terbaik untuk mempelajari 
genom arbovirus

Hasil penelitian di tahun pertama :
1. Benediktus Yohan, Rama Dhenni, 
Rahma F. Hayati, Frilasita Aisyah 
Yudhaputri, Dionisius Denis, Yanuarni 
WB Pamai, Anna Martiana Afida, Ingrid 
A. Hutagalung, Sotianingsih Haryanto, 

Hidayat Trimarsanto, Khin Saw Aye 
Myint, dan R. Tedjo Sasmono. Whole 
Genome Sequencing of  Indonesia 
Dengue Virus Isolates using Next-
Generation Sequencing. Indonesian 
Journal of  Biotechnology (dalam proses 
revisi / manuskrip)

2. Samuel Stubbs, Benediktus Yohan, 
Dionisius Denis, Rahma Hayati, Frilasita 
Yudhaputri, Edison Johar, Khin SA 
Myint, R. Tedjo Sasmono, Simon W. 
Frost. Generation of  Arbovirus Whole 
Genome Sequences Using Nanopore 
Next Generation Sequencing.. (Dalam 
persiapan / naskah))

R. Tedjo Sasmono PhD.

Rp. 1.346 M (thn I)

LBM Eijkman, faculty of medicine Univ. 
Jambi, RS Elizabeth Batam, RSUD HM 
Anshari Saleh Banjarmasin, RSUD dr. 

M. Haulussy Ambon

sasmono@eijkman.go.id

Simon D.W. Frost

263,494.88 pound (total 2 thn)

Cambridge University

sdf22@cam.ac.uk

Peneliti Utama

Dana Riset

Kosorsium Riset

Kontak

INDONESIA UK
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Deskripsi Proyek:
Pendidikan astronomi, bersama dengan 
pendidikan STEM, menciptakan konteks 
khusus dalam melestarikan lingkungan 
untuk tujuan astronomi dan menghasilkan 
sumber daya manusia lokal yang terampil 
dan berpengetahuan luas di masa depan 
dari penelitian observatorium dan penelitian 
astronomi. 

Selain itu, memadukan antara astronomi 
dan pendidikan STEM membuka jalan 
untuk mendapatkan dukungan yang 
diperlukan tentang penggunaan cahaya 
buatan, hal ini sangat penting dalam 
menjaga langit malam yang gelap. 
Penegakannya membutuhkan kerja sama 
dengan masyarakat lokal dan juga dukungan 
dari pemerintah.

Proyek ini akan berfungsi sebagai 
contoh yang dilaksanakan dengan baik 
bersama-sama membuka rangkaian 
rencana pembangunan jangka panjang, 
menyeimbangkan keuntungan jangka 
pendek dengan manfaat jangka panjang, 
pada kecepatan yang harmonis dengan 
hentakan jiwa lokal. Sedangkan seseorang 
harus menunggu lama untuk melihat daerah 
berkembang yang berkelanjutan sebagai 
hasil keseluruhan dari pekerjaan ini, hasil 
jangka pendek dapat dinilai.

1. Pengembangan Kapasitas 
dalam STEM Untuk Memastikan 
Pengembangan Komunitas 
yang Berkelanjutan dan 
Kesuksesan Observatorium 
Astronomi di Timor.

Hal ini dapat mewujudkan, antara lain, 
peningkatan motivasi pada kaum muda untuk 
melanjutkan pendidikan mereka,juga  dalam 
kreativitas guru saat melakukan kegiatan 
sekolah, dalam prestasi akademik siswa, 
dalam dukungan orang tua terhadap sekolah 
anak-anak mereka, dalam partisipasi publik 
dalam dialog tingkat yang lebih tinggi, dalam 
partisipasi publik dalam kerja tim komunal, 
termasuk pembangunan dan perawatan 
fasilitas publik.

Untuk penelitian astronomi itu sendiri, 
astronomi radio dipilih untuk menjadi 
bidang untuk dikembangkan di Indonesia, 
dengan Observatorium Bosscha dari Institut 
Teknologi Bandung bertanggung jawab untuk 
mengembangkan sistem pengamatan jarak 
jauh, dan bekerja sama dengan University of  

JOINT CALL DIPI-RCUK TAHUN 
I  (ASTRONOMI, LAHAN GAMBUT 
DAN MANGROVE, POLUSI UDARA)
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Manchester, lembaga terkemuka dunia 
dalam bidang astronomi radio.

Tujuan Proyek:
Mengembangkan platform bersama dimana 
fasilitas astronomi baru dan komunitas 
sekitarnya di daerah pegunungan terpencil 
di Timor dapat maju bersama, menciptakan 
kolaborasi sinergis, untuk keuntungan 
bersama dalam jangka panjang, termasuk 
perlindungan sumber daya alam. Salah satu 

kendaraan untuk mencapai tujuan ini 
adalah pendidikan STEM yang kuat dan 
relevan yang menjelaskan cara kerja sistem 
Bumi sebagai lingkungan alaminya dan 
relevansinya dengan segudang bintang yang 
terlihat pada malam hari, pengembangan 
teknologi dalam peradaban modern dan 
dampaknya terhadap Bumi, yang mengarah 
pada pemahaman dan penerimaan akan 
pentingnya ide dan praktik pembangunan 
berkelanjutan.

Dr. Premana W. Premadi

Rp. 0.229M (thn I)

ITB, Univ. Nusa Cendana, Politeknik 
Negeri Kupang

premadi@as.itb.ac.id

Dr Rene Breton

£70,920 (total 2 thn)

Manchester Univ.

sdf22@cam.ac.uk

Peneliti Utama

Dana Riset

Kosorsium Riset

Kontak

INDONESIA UK

Hasil penelitian tahun pertama :

Diseminasi: ICMNS 2018: Akbar etal
                   SNIPS 2018: Alyasyfi etal

Diseminasi: IAU-GA 2018: Premadi
IAU-GA 2018: Yuna & Premadi
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Deskripsi Proyek:
Hutan rawa gambut mengandung 
cadangan karbon yang sangat besar dan 
mendukung flora dan fauna unik yang 
tidak terjadi di tempat lain. Namun, 
sekitar setengah dari 15 juta hektar lahan 
gambut Indonesia telah dikeringkan 
untuk membuka lahan pertanian, dan 
karena hal itulah menyebabkan terjadinya 
ancaman ekosistem, termasuk satwa liar, 
dan melepaskan sejumlah besar karbon 
ke atmosfer. Perkebunan kelapa sawit 
adalah salah satu ekonomi terpenting di 
lahan gambut, yang menyediakan sumber 
penting pendapatan lokal, meskipun 
beberapa efek negatif  lingkungan. 
Dengan demikian, ada langkah untuk 
merehabilitasi dan mengembalikan lahan 
gambut yang terdegradasi dengan fokus 
pada pengurangan emisi dan kebakaran 
gambut. Sejauh ini perdagangan variabel 
ekonomi dan lingkungan dari restorasi 
gambut belum dipahami dengan baik.

Memahami konsekuensi dari pengeringan 
lahan gambut untuk keanekaragaman 
hayati dan mata pencaharian lokal, dan 
untuk memeriksa skenario yang berbeda 
dengan mengutamakan lahan gambut 
untuk restorasi, menurut pertimbangan 

2. Meningkatkan manfaat 
restorasi lahan gambut tropis 
untuk mendukung komunitas 
lokal dan proses ekosistem.

keanekaragaman hayati dan emisi 
dan manfaat serta nilai ekonomi bagi 
masyarakat setempat.

Proyek multidisipliner ini akan berdampak 
langsung pada masyarakat lokal yang 
tinggal di lanskap lahan gambut Indonesia 
tetapi mengatasi masalah yang lebih 
luas yaitu menyeimbangkan kebutuhan 
lingkungan, keanekaragaman hayati dan 
masyarakat setempat juga akan menjadi 
kepentingan global.
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Hasil penelitian di tahun pertama :

Prof. Dr. Fahmuddin Agus

Rp. 0.998 M (thn I)

Balai Besar Litbang SD Pertanian, Univ. 
Jambi

agusfahmuddin@gmail.com

Jane Katharine Hill

£ 431.705,28 (total 2 thn)

York Univ., ., Leed Univ., Oxford 
Univ. Liverpool Univ., Inst. of 

Zoology

jkn6@york.ac.uk

Peneliti Utama

Dana Riset

Kosorsium Riset

Kontak

INDONESIA UK

Perbandingan metode fusi data penginderaan jauh satelit untuk memetakan 
kehilangan hutan rawa gambut di Sumatra, Indonesia. ”(Diterima dalam Remote 

Sensing in Ecology and Conservation) 
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Deskripsi Proyek:
Hutan mangrove tropis dipandang 
sebagai salah satu solusi paling 
berkelanjutan untuk adaptasi dan 
mitigasi iklim pesisir sebagai penyangga 
gelombang pantai dan penyimpanan 
karbon, namun mereka juga terancam 
oleh percepatan kenaikan permukaan 
laut, kelaparan sedimen dan peningkatan 
frekuensi dan intensitas badai.

Ada pemahaman yang kurang lengkap 
tentang faktor-faktor yang menyebabkan 
titik kritis yang berakibat pada hutan 
bakau beralih ke laju mundur atau 
pertumbuhan yang cepat di perbatasan 
antara hutan bakau dan dataran pasang 
surut.

Sementara kuantifikasi nilai ekonomi 
sebenarnya dari layanan sistem 
ekosistem (misalnya, perlindungan 
pantai, perikanan, penyimpanan karbon, 
keanekaragaman hayati dan produk kayu) 
yang disediakan oleh hutan mangrove dan 
kaitannya dengan luas hutan mangrove 
yang juga terbatas dan penting untuk 
memahami kasus secara lengkap dengan 
sistem yang lebih luas.

3. Monitoring Mangrove 
ExteNT & Services 
(MOMENTS): Apa yang 
mengendalikan Titik Kritisnya 
? 

Tujuan Proyek:
Memahami faktor-faktor yang mengendalikan 
dinamika mangrove non-linier tersebut dan 
untuk menghitung laju dinamika mangrove 
lateral dan perubahan terkait dalam ekosistem 
di Vietnam dan Indonesia. Mengembangkan 
sistem pemantauan penginderaan jauh berbasis 
satelit dalam kombinasi dengan eksperimen 
lapangan dan mesokosme, permodelan untuk 
menjelaskan titik kritis dalam dinamika hutan 
bakau lateral dan menghitung nilai ekonomi 
dari restorasi dan kehilangan hutan. Ini akan 
memberikan pemantauan nasional yang 
memungkinkan terjadinya perubahan dengan 
lebih dipahami dan diantisipasi, bidang-bidang 
utama untuk restorasi diidentifikasi dan nilai 
ekonomi serta dinamika temporalnya untuk 
dinilai.
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1.  “Keanekaragaman dan karakteristik 
habitat makrozoobentos di hutan bakau 
Desa Lubuk Kertang, Sumatera Utara, 
Indonesia”, Biodiversitas 19 (1): 311-317, 
Januari 2018. Q4.

2. “Pengelolaan ekosistem mangrove 
untuk meningkatkan produksi perikanan 
di Desa Lubuk Kertang, Sumatera Utara, 
Indonesia”, AACL Bioflux 11 (4): 1252-
1264, Agustus 2018. Q3

3. “Mengelola ekosistem mangrove untuk 
meningkatkan produksi perikanan di 
Desa Lubuk Kertang, Sumatera Utara, 
Indonesia”, AACL Bioflux 11 (4): 1252-
1264, Agustus 2018. Q3

Draft Manuskrip :

1. Karakterisasi makrozoobentos dan input 
lipid di bawah berbagai penggunaan lahan 
hutan bakau, Sumatera Utara, Indonesia akan 
diserahkan ke Keanekaragaman Hayati Laut 
(Q2) atau Penelitian Lingkungan Laut (Q2)

2. Produksi nutrisi dan ikan di bawah berbagai 
penggunaan lahan hutan mangrove, Sumatera 
Utara, Indonesia, akan diserahkan ke NeoBiota 
(Q1) atau Oceanologia (Q1)

Konferensi Internasional :

1. -AEFS 2018 (24-25 Oktober 2018, IOP 
Conference Series EES): Memperkenalkan 
kolam silvofishery pada kerapatan anakan dan 
semai yang berbasis di Desa Lubuk Kertang, 
Sumatera Utara.

2. ICBSB 2018 (8 Desember 2018, IOP 
Conference Series EES): Vegetasi bakau 
mendukung produksi ikan bandeng di kolam 
silvofishery.

Mohammad Basyuni, PhD
Thang Thi Xuan Nguyen

Rp. 1.220 M (thn I)

USU, Thuy Loi University

m.basyuni@gmail.com

Dr Peter John Bunting

£ 447.747,79 (total 3 thn)

Aberystwyth Univ, Glasgow Univ

pfb@aber.ac.uk

Peneliti Utama

Dana Riset

Kosorsium Riset

Kontak

INDONESIA UK

Hasil penelitian tahun pertama :
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Deskripsi Proyek:
Bencana El Niño yang parah di tahun 2015 
menyebabkan peningkatan besar dan merusak 
kebakaran lahan gambut Indonesia, menyoroti 
kebutuhan mendesak untuk mengembangkan 
sistem operasional untuk meramalkan peristiwa 
kebakaran yang berpotensi parah untuk 
mengurangi dampak kebakaran dan kabut 
asap. Berlakunya sistem ‘peringatan dini’ untuk 
memperkirakan kondisi pembakaran yang 
berbahaya dapat dijangkau dengan menggunakan 
alat pemodelan canggih, seperti model peringatan 
musiman System 4 Sistem ECMWF, tetapi saat ini 
terhambat oleh kurangnya pengetahuan tentang 
pengaruh fl uktuasi gambut. kelembaban di atas 
api, terutama selama periode kekeringan ekstrem, 
yang disorot setelah adanya El Niño 1997-98 dan 
2015 - yang tercatat sebagai dua rekor bencana 
terkuat dalam sejarah. Mayoritas kebakaran 
terjadi saat ini di Indonesia merupakan hasil dari 
pembakaran yang disengaja untuk pembukaan 
lahan, dan faktor manusia ini berarti bahwa 
pembakaran dapat dipengaruhi oleh kebijakan 
dan mengubah praktik pengelolaan lahan.

4. Menuju Sistem Peringatan 
Dini Kebakaran untuk 
Indonesia (ToFEWSI).

Penerjemahan penelitian ilmiah ke dalam 
kebijakan berbasis bukti dan peraturan resmi serta 
pembatasan pembakaran tidak berfungsi dengan 
baik di Indonesia sehingga diperlukan pendekatan 
baru. Kami berencana untuk mengembangkan 
alat pendeteksi ilmiah baru untuk bahaya 
kebakaran dan mempengaruhi kebijakan dan 
peraturan kebakaran: kombinasi baru dari ilmu 
pengetahuan mendesak dan penelitian kebijakan.

Tujuan Proyek:
Mengembangkan serangkaian pemodelan berbasis 
iklim, hidrologi, dan agen untuk memprediksi 
kejadian kebakaran gambut berdasarkan 
perhitungan dan pengamatan untuk periode 1997 
hingga 2014, dan akan menggunakan El Niño 
tahun 2015 sebagai deteksi perbandingan.

RISET YANG DIDANAI RISET YANG DIDANAI
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Prakiraan kebakaran musiman berbasis web 
(www.smartclim.info/tofewsi)

- Hatma Suryatmojo, M. Ali Imron, M. Satria 
Gasa, Dian Maulik Saputra, Dwitaromzi Saliqin, 
Maryani, 2018, Dampak Kebakaran Lahan 
Gambut terhadap Perubahan Hidrologi di 
Kawasan Lindung dan Perkebunan Komunitas, 
diterima untuk presentasi pada Konferensi 
Internasional ke-7 tentang Masa Depan 
Berkelanjutan untuk Keamanan Manusia yang 
berhubungan dengan Konferensi Internasional 
ke-3 tentang Pembangunan Hijau di Wilayah 
Tropis “Pembangunan Berkelanjutan: 
Tantangan Global tentang Perlindungan 
Lingkungan dan Keadilan Sosial”, Padang 
Oktober 2018.

- Dodik Ridho Nurrochmat, Muh. Yusram 
Massijaya, I Nengah Surati Jaya, Meti Ekayani, 
Budi Kuncahyo, Teguh Prawira, 2018, Menilai 
faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan 
petani untuk berpartisipasi dalam penanaman 
kembali skema zonasi di Kabupaten Pelalawan, 
Provinsi Riau, Indonesia, yang dipersiapkan 
untuk IOP Prosiding Earth and Environment 
Series 2018.

- Muhammad Ali Imron, Kirana Widyastuti, 
Subiantoro Tri Pradopo, Hatma Suryatmojo, 
Bertha Maya Sopha, Allan Spessa, Uta Berger, 
2018, PeatFire: model berbasis individu untuk 
penyalaan api dan menyebar di ekosistem lahan 
gambut tropis, International Journal of  Wildland 
Fire , sedang ditinjau.

Dr. M. Ali Imron

Rp. 1.072 M (thn I)

UGM, ITB, IPB

muhammadali.imron@googlemail.com

Dr Allan Spessa

£ 431.219,08 (total 3 thn)

Open University, Swansea Univ.

allan.spessa@open.ac.uk

Peneliti Utama

Dana Riset

Kosorsium Riset

Kontak

INDONESIA UK

Hasil penelitian tahun pertama :

RISET YANG DIDANAI
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Deskripsi Proyek:
Kolaborasi multidisipliner antara Institut 
Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas 
Manchester (UoM) dengan Badan Energi 
Nuklir Nasional Indonesia (BATAN), Universitas 
Padjadjaran (UNPAD) dan Universitas Leeds 
yang melibatkan ilmuwan eksposur, ilmuwan 
atmosfer dan ilmuwan kesehatan. Proyek ini 
mengembangkan pendekatan baru untuk 
memberikan perkiraan eksposur yang dapat 
diandalkan untuk menganalisis dampak 
polusi udara pada hasil kesehatan di kota-kota 
Indonesia, menggunakan metodologi baru yang 
dikembangkan dalam proyek EU ESCAPE

ESCAPE mengembangkan protokol standar 
untuk mengembangkan dan menguji model LUR, 
sebagai respon terhadap kurangnya data spesifik 

5. Model Hibrid Perkotaan 
untuk Asesmen Eksposur Polusi 
Udara (UDARA)

Eropa tentang hubungan respon eksposur dan 
ketidakpastian yang dimasukkan ke dalam analisis 
hasil kesehatan. Hubungan respons-eksposur polusi 
udara yang serupa dalam masalah yang lebih luas 
karena kurangnya data ditemukan di Indonesia.

RISET YANG DIDANAI RISET YANG DIDANAI

15%
Biomass Burning and Aged Sea Salt

1%
Metal Industry

3%
Soil

22% 
Unexplained

5%
Residual Oil Combustion

54%
Vehicle Emission
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RISET YANG DIDANAI

Proyek ESCAPE melibatkan pengembangan 
model klasik dan hibrida tetapi kinerjanya 
dalam jenis iklim polusi yang terlihat di daerah 
perkotaan Indonesia belum diselidiki. UDARA 
menggunakan teknik pemantauan polusi 
udara murah yang mengukur PM10, PM2.5, 
PM1.0 dan polutan gas NO2 dan O3 di 50 
lokasi di Jakarta.. Pemodelan LUR mencakup 
penyempurnaan lebih lanjut untuk memasukkan 
penginderaan jauh dan model transportasi bahan 
kimia untuk meningkatkan kinerja model dalam 
iklim polusi yang kompleks seperti yang dialami 
di Indonesia.

Tujuan Proyek:
Mengeksploitasi pengalaman dan pengetahuan 
yang diperoleh di UE melalui kerja sama para 
ilmuwan Indonesia dan pakar akademik Inggris 
yang sebelumnya terlibat dalam EU ESCAPE untuk 
mengembangkan metodologi aplikasi di Indonesia 
dan memungkinkan studi epidemiologi selanjutnya. 
Penelitian ini akan menetapkan perkiraan eksposur 
polutan standar kualitas udara ambien yang 
paling umum mengganggu dari NO2, O3, hal-
hal partikulat yang dapat dihirup (PM10, PM2.5 
dan PM1.0) dan mengantisipasi peran polutan 
berbahaya lainnya seperti Karbon Hitam, logam 
berat. , senyawa sulfur formaldehida dan BTEX.

67% 
Road Dust

9%
Brake and 
Tyre Ware

6%
Aged Sea Salt

18%
Fugtive Dust
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Dr Ir Raden Driejana, MSCE

Rp. 1.208 M (thn I)t

ITB, Batan, Unpad

driejana@yahoo.com

Gordon Brucet

£ 448.231,66 (total 2.5 thn)t

Manchester Univ, Leed Univ.

g.mcfiggans@manchester.ac.uk

Peneliti Utama

Dana Riset

Kosorsium Riset

Kontak

INDONESIA UK

• Variasi Spasial Konsentrasi PM10, SO2 
dan CO di Lima Lokasi Stasiun Pemantauan 
Kualitas Udara Dki Jakarta (Jurnal Manusia 
dan Lingkungan, under review)
Perancangan Potensi Lokasi Pemantauan 
Kualitas Udara di Daerah Urban berbasis 
Data Spasial: Studi Kasus Kota Jakarta 
(Majalah Globe Volume 21 No.1 April 

2019: 27-34,  http://dx.doi.org/10.24895/
MIG.2019.21-1.876)

• Data Kelayakan Survei Kehidupan Keluarga 
Indonesia (IFLS) untuk studi respons pajanan 
polusi udara jangka panjang di Indonesia: analisis 
data sekunder (manuskrip diselesaikan dengan tim 
Inggris)

Hasil penelitian tahun pertama :

RISET YANG DIDANAI RISET YANG DIDANAI
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CALL SECRETARIAT SEA-EU JFS

South East Asia – European Union Joint Funding 
Scheme (SEA-EU JFS) adalah suatu instrument 
kebijakan dari the European Commission’s Service 
Facility untuk mendukung strategi pengembangan 
dari kerjasama internasional riset dan inovasi 
yang melibatkan lembaga pendanaan di beberapa 
negara Asian dan European Union. Tujuan dari 
instrument JFS ini adalah mendukung kerjasama 
bi-regional (benua Asia dan Eropa) dalam bidang 
riset dan inovasi pada tema-tema tertentu yang 
menjadi fokus ketertarikan para lembaga pendanaan. 
Secara keseluruhan, skema JFS ini akan membantu 
pengembangan kemitraan internasional baru atau 
memperkuat kemitraan yang ada.

Proyek riset yang dibiayai harus terdiri minimal 
melibatkan 3 institusi riset dari 3 negara dengan 
dukungan pendanaan riset diberikan selama 3 tahun. 
Skema ini akan membiayai kebutuhan personil, 
peralatan-peralatan kecil, bahan habis, perjalanan 
dan workshop. Meskipun demikian regulasi nasional 
masing-masing lembaga pendanaan diterapkan dalam 
proses pembiayaan yang berbeda dari masing-masing 
negara.

Skema JFS pertama kali diluncurkan pada tahun 2017 
untuk fokus area infectious diseases dan environment/
climate change. Pada saat ini, call secretariat 
dilakukan oleh DLR (Dutsches Zentrum for Luft und 
Raumfahrt atau German Aerospace Center) dari 
Jerman. Jumlah proyek yang direkomendasikan untuk 
dibiayai ada 10 proyek dengan total nilai nominal 
sebesar 3.3 juta euro.

Tahun 2018 dilakukan call for proposal yang 
kedua yang diikuti oleh 9 lembaga pendanaan 
dari ASEAN dan 9 lembaga pendanaan dari 
EU. Pada call yang kedua ini, DIPI sudah 
bergabung dalam konsorsium manajemen riset 
dan bertanggung jawab sebagai call secretariat. 
Fokus area yang diusung adalah infectious 
diseases dan bio-economy. Jumlah proyek yang 
direkomendasikan untuk dibiayai ada 9 proyek 
dengan total nominal sebesar 2.7 juta euro.

Keterlibatan DIPI dalam menangani call 
secretariat skema yang cukup besar dan 
komplek ini menunjukan kapabilitas dan 
kapasitas DIPI dalam menangani management 
call, seleksi proposal dengan menggunakan 
standard internasional, hingga pengumuman 
proyek-proyek riset yang layak dibiayai. Disisi 
lain keterlibatan ini juga menunjukan eksistensi 
DIPI dalam kancah/komunitas lembaga 
pendanaan riset internasional. Keberhasilan 
ini memberikan kesempatan kepada DIPI 
untuk terus bergabung dalam konsorsium 
manajemen riset yang di koordinir oleh DLR 
dan melibatkan 4 negara dan di biayai oleh 
European Commission pada program JFS tahap 
kedua yang meliputi call for proposal yang 
ketiga tahun 2019/2020 hingga ke enam tahun 
2020/2021.
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CALL SECRETARIAT SEA-EU JFS

Berikut ini daftar negara dan lembaga pendanaan 
dari 7 negara Asean dan 9 lembaga pendanaan 
yang terlibat:
1. Brunei Darussalam: Universitas Brunei 
Darussalam
2. Cambodia: Ministry of  Education and Youth
3. Indonesia: Minstry of  Research, Technology and 
Higher Education
4. Lao PDR: Ministry of  Science and Technology
5. Myanmar: Ministry of  Education
6. Philippine:

- Philippine Council for Industry, Energy, 
and Emerging Technology Research and 
Development (PCIEERD) Department of  
Science and Technology  
 - Philippine Council for Health Research and 
Development (PCHRD) Department of   Science 
and Technology

7. Thailand:
- National Science, Technology Development 
Agency (NSTDA)

- Thailand Center of  Excellence for Life Sciences 
(TCELS)

Daftar 9 negara EU dan 9 lembaga pendanaan 
yang terlibat; 
1. Belgium: Fonds de la Recherche Scientifique 
(FNRS) atau National Fund for Scientific Research
2. Bulgaria: Bulgarian National Science Fund (BNSF)
3. France: Agence Nationale de la Recherche (ANR)
4. Germany: Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF)
5. Poland: Narodowe Centrum Badan I Rozwoju 
(NCBR)
6. Spain: Centre for the Development of  Industrial 
Technology (CDTI)
7. Sweden: Swedish Research Council for 
Sustainable Development (FOSMAS)
8. Switzerland: Swiss National Science Foundation 
(SNSF)
9. Turkey: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TUBITAK)
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KERJASAMA DENGAN LEMBAGA 
INTERNASIONAL

Sejak diluncurkan hingga saat ini, DIPI 
dibantu oleh lembaga internasional 
baik terkait dengan substansi program, 
institusional building, maupun operasionalisasi 

perkantoran. Pemerintah melalui LPDP hanya 
membantu terkait dengan dana hibah riset, sedangkan 
untuk lainnya DIPI harus mencari dari sumber-sumber 
lain seperti lembaga internasional yang terkait.

Sejak awal berdiri hingga awal 2018, USAid telah 
membantu institutional building, capacity building 
dengan mengirim program offi  cer dari NSF untuk 
memberikan twinning para staff  DIPI selama 3 
bulan di Jakarta, serta pelatihan-pelatihan terkait 
management hibah riset melalui kegiatan SHERA dan 
PEER.

Demikian juga halnya Newton Fund. Kerjasama 
joint call dengan Medical Research Council (MRC) 
dan Research Council UK (RCUK) di fasilitasi oleh 
Newton Fund. Minggu kedua Januari 2018, DIPI, 
LPDP dan Newton Fund secara resmi mengumumkan 
penerima hibah riset kerjasama Indonesia-UK yang 

dihadiri oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia 
dan Duta besar Inggris untuk Indonesia. Disamping 
itu, Newton Fund juga membantu institusional 
building, pelatihan, dan melakukan monitoring dan 
evaluasi bersama proyek-proyek riset yang sedang 
berjalan.

DFAT melalui Knowledge Sector Innitiative (KSI) 
adalah lembaga international yang secara konsisten 
membantu DIPI, baik itu berupa institutional building, 
operational perkantoran, program kunjungan 
keberbagai institusi riset di Australia, akses ke 
beberapa lembaga pendanaan riset di Australia, serta 
menjembatani jejaring kerja dengan berbagai lembaga 
riset kebijakan dan memfasilitasi berbagai pertemuan 
dengan pembuat kebijakan. Dari sejak  awal 
diluncurkan, DIPI dibantu oleh DFAT melalui KSI 
program bantuan tahap I yang berakhir di tahun 2017. 
Kemudian tahun 2018 DIPI juga dibantu DFAT/KSI 
melalui program bantuan tahap II. Dukungan ini akan 
berakhir di tahun 2019, diharapkan pada saat ini DIPI 
sudah bisa mandiri dan membiayai operasionalnya 
sendiri.
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KERJASAMA DENGAN LEMBAGA 
NASIONAL

Dalam menjalankan misi membangun 
budaya riset yang unggul (excellence) 
dan meningkatkan kualitas riset 
nasional, serta meningkatkan jumlah 

peneliti-peneliti yang mempunyai pengalaman riset 
berkelas internasional, dalam tahun 2018 DIPI 
menjalin kerjasama dengan beberapa institusi 
pendanaan riset nasional dan/atau yang mengelola 
program-program riset.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) 
adalah mitra utama DIPI dalam mendukung dana 
hibah riset-riset berkualitas. Sejak tahun 2017 
hingga saat ini LPDP telah membantu membiayai 
11 proyek riset kerjasama DIPI dengan MRC dan 
RCUK dari negara Inggris. Tahun 2017-2018 
LPDP membantu total dana hibah sebesar kurang 
lebih Rp. 12.5 milyar dan tahun 2018-2019 LPDP 
membantu total dana hibah sebesar kurang lebih 
Rp. 10.4 milyar. Disamping itu, berbagai kegiatan 
bersama seperti monitoring, sosialisasi hasil litbang, 

penulisan proposal, dan lain-lain telah dilakukan 
selama kurun waktu 2018. Di akhir 2018, DIPI 
telah mengajukan proposal kerjasama riset 
internasional terkait dengan skema RISPRO 
Kerjasama Internasional (RISPRO-KI) LPDP, 
dan setelah melalui beberapa presentasi dan 
diskusi proposal tersebut telah diterima. DIPI 
akan ditunjuk sebagai RISPRO’s Partner LPDP 
ditahun 2019.

Kerjasama dengan Direktorat Riset dan 
Pengabdian Masyarakat (DRPM) Ristekdikti 
khususnya terkait dengan sosialisasi skema 
pendanaan riset dan bimbingan (coaching) 
penulisan proposal riset. Tahun 2018 dilakukan 
persiapan-persiapan untuk melakukan sosialisasi 
dan bimbingan penulisan proposal riset tersebut 
dibeberapa tempat seperti Jakarta, Makasar, 
Yogyakarta, Medan, Bali, Solo dan lain-lain.
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ADVOKASI KEBIJAKAN

S ebagai suatu organisasi baru yang 
menjalankan salah satu misi pemerintah 
terkait dengan membangun ekosistim riset, 
meningkatkan jumlah peneliti handal serta 

kualitas riset nasional, DIPI sangat memerlukan 
dukungan dari semua pihak khususnya pembuat 
kebijakan iptek di Indonesia. Salah satu cara yang 
ditempuh adalah dengan melakukan advokasi 
kebijakan iptek. Dengan demikan diharapkan 
kebijakan yang keluar dapat memfasilitasi tumbuh 
berkembangnya lembaga-lembaga pendanaan yang 
profesional dan independen. 

Dalam upaya memperoleh dukungan yang 
dibutuhkan, DIPI ikut terlibat secara aktif  dalam 
penyusunan pandangan AIPI tentang “Penguatan 
System Pendanaan Riset Nasional”. Secara umum 
pandangan ini menrekomendasikan perlunya 
reformasi sistemik antara lain reorganisasi instituti 
pendanaan riset yang merupakan pengungkit 
kinerja ilmu pengetahuan dan teknologi nasional, 
serta perlunya dibentuk dana abadi riset yang 
dapat menjamin kesinambungan riset, mengurangi 
ketergantungan pada mekanisme APBN, dan serta 
memfasilitasi upaya kolaborasi dengan lembaga 
riset global. 

Disamping itu DIPI juga secara aktif  dalam 
berbagai pertemuan menyampaikan konsep 
lembaga pendanaan riset nasional yang ideal 
misalnya pertemuan yang dikoordinir oleh 
Menko PMK, Bappenas, dan lain-lain. Konsep 
ini memuat analisa bentuk lembaga pendanaan, 
bentuk pendanaan riset, dan sistim pendanaan. 
Melalui konsep ini DIPI merekomendasikan 
kriteria ideal lembaga pendanaan riset, bentuk 
lembaga dan mekanisme pengelolaan dana riset.

Bentuk advokasi lain yang dilakukan DIPI 
tahun 2018 adalah dengan mengeluarkan policy 
brief  tentang Sistim Pendanaan Riset nasional. 
Disini DIPI menyampaikan peta pendanaan 
riset nasional yang mengoreksi pernyataan 
presiden dan juga informasi-informasi yang 
beredar di media dan ruang-ruang diskusi 
tentang besarnya dana riset yang diinvestasikan 
pemerintah. Disamping itu juga dibahas status 
lembaga litbang pemerintah sesuai dengan misi 
dan tupoksinya. Dalam policy brief  ini DIPI 
juga merekomendasikan framework lembaga 
pendanaan riset nasional.
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LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN AKTIVITAS PENELITIAN
JOINT FUNDING LPDP - MRC/RCUK

DANA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
UNTUK PERIODE 10 AGUSTUS 2017 s/d 23 AGUSTUS 2018

PENERIMAAN
Pendapatan
           Grant Disbursement
            Donation
            Pendapatan Lain-lain 
Total Pendapatan
TOTAL PENERIMAAN

PERUBAHAN AKTIVA BERSIH
AKTIVA BERSIH AWAL PERIODE
AKTIVA BERSIH AKHIR PERIODE

PENGELUARAN
  Beban Administrasi dan Umum
             Beban Gaji
             Beban Administrasi 
             Beban Project
Total Administrasi dan Umum
 
  Beban Operasional Penelitian
            Equipment and Supplies
            Salaries and Stipend Cost
            Travel Cost
            Other Direct Cost
            Indirect Costs
Total Operasional Penelitian
 
TOTAL PENGELUARAN

1.a

1.b

 
 
 
 
 
2

2.a
2.b
2.c
2.d
2.e
 

           11.846.779.788             
-

            2.753.379  
                 11.849.533.167 

                 11.849.533.167 

                      948.260.588 
                                           - 
                      948.260.588 

                                                 - 
                                           - 
                                           - 
                                           - 

 
 

                   6.052.789.359 
                   2.406.907.082 
                   1.076.243.711 
                   1.049.433.817 
                      315.898.611 
                 10.901.272.579 

 
                 10.901.272.579 

Catatan 
No.

Agt 2017 s/d
 Agt 2018
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LAPORAN KEUANGAN

DIPI mendapatkan dukungan pendanaan dari DFAT/
KSI sejak awal berdiri tahun 2016 secara berkelanjutan. 
Dukungan ini akan berakhir di tahun 2019, dan pada saat 
itu di targetkan DIPI sudah mulai dapat mandiri untuk 
memenuhi kebutuhan operasional perkantorannya.

Untuk tahun 2018, DIPI mendapatkan dukungan 
operasional dari DFAT/KSI total sebesar Rp. 
1.469.307.684,-. Dukungan ini diberikan dalam bentuk 
katagori technical assistance, organizational development, 

dan institutional support yang isinya berupa 
kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengelolaan 
hibah riset joint call DIPI dengan MRC dan 
RCUK, kegiatan untuk advokasi kebijakan, 
kegiatan membangun jejaring kerja dengan 
stakeholder terkait, kebutuhan SDM, penyusunan 
rencana strategis 20018-2022, infrastruktur grant 
management, serta operasional perkantoran. 
Jumlah SDM full time 4 personil termasuk direktur 
eksekutif, sedangkan kontrak SDM part time 

Perjanjian antara DIPI dan LPDP

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Lembaga 
Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Dana 
Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI) tanggal 27 
Juli 2017, LPDP dan DIPI setuju total Bantuan 

Dana Riset yang akan diberikan LPDP kepada 
Pelaksana Kegiatan (Peneliti) adalah sebesar Rp 
12.518.000.000 untuk 11 judul kegiatan, dengan 
rincian sebagai berikut:
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LAPORAN KEUANGAN LAPORAN KEUANGAN

Technical Assistance

Organizational Development

Instituational Support

TOTAL

1

2

3

1.136.661.555

269.795.526

62.850.603

1.469.307.684

Dukungan pelaksanaan program, policy 
brief, audit laporan keuangan hibah riset, 
desk evaluation, monitoring dan evaluasi, 

workshop, FGD, rapat DPI

Renstra, mailchimp, profi l DIPI, online 
grant management tool/foundant

Overhead, ATK, mesin fotocopy, dll, 
operasional perkantoran

Rp.Bentuk DukunganNo. Keterangan

DUKUNGAN OPERASIONAL DIPI 2018 (BANTUAN DFAT/KSI)

14.000.000.000
12.000.000.000
10.000.000.000
8.000.000.000
6.000.000.000
4.000.000.000
2.000.000.000

0

Total Hibah Riset Operasional DIPI

berjumlah 1 orang (senior program offi  cer) yang di 
kontrak berdasarkan proyek riset yang sedang ditangani. 
Kebutuhan SDM lainnya dilakukan secara outsourcing 
terkait dengan pekerjaan yang harus diselesaikan seperti 
renstra, grant manual untuk skema baru, kontrak dan 
dukumen pendukungnya, dan lain-lain.

Secara total besarnya operasional DIPI adalah 11,7% 
dari total hibah riset yang ditangani secara langsung. 
DIPI juga terlibat dalam prosen seleksi proyek 

riset skema joint funding antara ASEAN dengan 
EU ditahun 2018 yang total komitmen dananya 
sebesar 2.3 juta Euro. Rapat penentuan proposal 
yang dibiayai akan dilakukan bulan Januari 2019 
di Bangkok yaitu berupa rapat scientifi c council 
meeting yang terdiri dari para senior scientist dari 
masing-masing negara, dan rapat para funders untuk 
menentukan proposal-proposal yang akan dibiayai 
berdasarkan rekomendasi dari scientifi c council 
meeting.
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CAPAIAN KINERJA

1. Dukungan pembiayaan 11 proyek riset joint call 
DIPI dengan MRC dan RCUK tahun pertama 
berakhir bulan Agustus 2018. Setelah di evaluasi 
dan dilakukan audit, LPDP setuju melanjutkan 
pembiayaan tahun kedua;

2. DIPI menerapkan perjanjian hibah riset 
dengan para peneliti utama dari 11 proyek riset 
yang dibiayai, bukan kontrak riset. Oleh karena 
itu, pengelolaan keuangan sangat fl eksible dan 
disarankan untuk mengikuti prosedur internal 
lembaga masing-masing;

3. Laporan akhir para peneliti utama sangat simple 
dan pertanggungjawabannya tidak rumit.

4. Hasil audit pengelolaan keuangan dana hibah 
joint call oleh kantor akuntan publik (KAP-
PKF Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, 
Palilingan & Rekan) dinyatakan wajar.

5. 2 Agustus 2018 DIPI menandatangani 
Purchasing Order (PO) dengan DLR untuk 
bergabung dalam konsorsium riset manajemen 
SEA-EU JFS sebagai call secretariat untuk 2nd

JFS Call;

6. 27 Desember 2018 DIPI menerima 
penawaran bantuan dana dari LPDP untuk 
kelanjutan pembiayaan 11 proyek joint call 
dengan MRC dan RCUK tahun kedua.
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PENUTUP

Sebagai institusi pendanaan riset yang relatif  
masih baru, DIPI menghadapi banyak 
sekali kendala-kendala dalam menjalankan 
misinya. Akan tetapi berkat kerjasama 

yang baik antara DIPI dengan AIPI, dengan 
LPDP, dengan mitra luar negerinya, ditunjang 
oleh komitmen dan kerja keras seluruh staf, maka 
akhirnya DIPI dapat menyelamatkan tidak saja 
nama institusi, akan tetapi juga nama Indonesia 
di lingkungan komunitas ilmu pengetahuan 
dunia khususnya terkait dengan tindak lanjut dan 
komitmen Indonesia terhadap dunia penelitian. 
Disamping itu, DIPI sendiri akhirnya mendapat 
kepercayaan dari LPDP dan juga lembaga 
pendanaan internasional seperti DLR dari Jerman. 
Keterlibatan DIPI sebagai call secretariat SEA-EU 
JFS yang bertanggung jawab terhadap proses call 
dan seleksi proposal, menunjukan pengakuan akan 
kinerja DIPI oleh lembaga-lembaga pendanaan 
ASEAN maupun Europa.

Disisi tatakelola pengelolaan hibah riset, 
keberhasilan DIPI ditunjukan melalui hasil audit 
keuangan dan kepatuhan oleh kantor akuntan 
publik yang disetujui oleh funder dalam hal 
ini LPDP. Berdasarkan hasil audit ini dan juga 
desk evaluation, akhirnya LPDP setuju untuk 

meneruskan pendanaan riset joint-call dengan 
mitra UK.

Semua capaian ini berhasil diraih berkat kerja 
keras seluruh tim DIPI secara konsisten dan 
fokus menjalankan apa yang telah disusun 
dalam rencana strategis 2018 - 2022. Rencana 
strategis ini telah disetujui oleh Dewan 
Pengarah Ilmiah (DPI) DIPI pada awal tahun 
2018 berisikan analisa SWOT, perumusan 
strategi utama DIPI, strategi bisnis dan juga 
strategi fungsional DIPI selama 5 tahun 
kedepan.

Kemudian dukungan DFAT melalui KSI 
mempunyai peran yang sangat penting dalam 
membantu DIPI melaksanakan tugas dan 
tanggung jawabannya secara baik. Konsistensi 
dukungan DFAT melalui KSI merupakan faktor 
penentu keberhasilan capaian DIPI. Konsistensi 
dukungan ini membuat DIPI bisa berkonsentrasi 
dan profesional dalam melaksanakan komitmen 
dalam menjalankan misi yang diembannya. 
Dengan demikian diharapkan DIPI sudah on 
the track untuk keluar dari kondisi survival yang 
kronis menjadi lembaga pendanaan mandiri 
yang tumbuh berkembang secara dinamis.
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