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Komisi Nasional Akreditasi  
Pranata Penelitian dan 

Pengembangan 

PLM 046-INA 

Bidang Obat Herbal Komite Akreditasi Nasional 
LP-587-IDN 

PRODUK INOVASI UNGGULAN 

PUSAT STUDI BIOFARMAKA TROPIKA LPPM-IPB 
 
 
Sejak berdiri pada tahun 1998, Pusat Studi Biofarmaka telah melakukan inovasi 
termasuk dalam pengembangan produk. Oleh karena itu, sejak dicanangkan 100 inovasi 
plus di Indonesia, hasil inovasi Pusat Studi Biofarmaka selalu termasuk didalamnya. 
 

1. 100 INOVASI INDONESIA 2008 
 

1.1 Formula Ekstrak Apium graveolens dan Sida rhombifolia L. sebagai 
Bahan Baku Fitofarmaka untuk Penyakit Asam Urat 
 

Deskripsi Singkat: 
Asam urat (uric acid) secara alami dicerna oleh 
tubuh dan dikeluarkan melalui air seni. 
Menumpuknya asam urat di dalam tubuh 
(hyperuricemia) menyebabkan terbentuknya kristal 
asam urat dan berkembang menjadi penyakit gout. 
 

Ekstrak gabungan antara flavonoid akar dan batang Sidaguri, ekstrak etanol 
100% akar Seledri, ekstrak etanol 100% dan batang Seledri dengan 
perbandingan 4:4:14 terbukti ampuh menjadi obat antigout. 
 

Formulasi ini mencegah terbentuknya asam urat dengan cara menghambat 
aktivitas enzim Xantin Oksidase, bahkan lebih efektif dibandingkan 
allopurinol (obat yang sering diberikan dokter). 
 

Formula ini juga telah diuji keamanannya atau uji toksisitas akut, artinya 
formula ini tidak beracun dan aman untuk dikonsumsi. 
 

Perspektif: 
Flora lndonesia sangat beragam dengan banyak fungsi dan zat aktif yang 
belum dieksplorasi dengan maksimal. Selain eksplorasi, diperlukan juga 
proses ekstraksi dan penggabungan yang tepat untuk mendapatkan khasiat 
yang maksimal. 
 

Keunggulan Inovasi: 
• Bahan baku mudah diperoleh 
• Proses mudah dilakukan 
• Penggunaan kedua herbal sudah terbukti secara tradisional 
 

Potensi Aplikasi: 
Industri Kesehatan, Suplemen dan Farmasi 
 

Inovator 
Nama : Dyah Iswantini Pradono, Latifah K Darusman, Min 

Rahminiwati, Rudi Heryanto, Iskandar 
Status Paten : GRANTED, ID P0025311 
Kesiapan Inovasi : telah dikomersialkan 
Kerjasama Bisnis : Terbatas 
Peringkat Inovasi : Prospektif  
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2. 101 INOVASI INDONESIA 2009 
 

2.1 Formulasi Minuman Fungsional Berbasis Kumis Kucing 
(Orthosiphon aristatus B.Miq) dan Proses Pembuatannya 
 

Deskripsi Singkat: 
Kumis Kucing telah dikenal luas dalam masyarakat 
Indonesia dan memiliki khasiat pengobatan 
memperlancar saluran air seni. Inovasi ini 
menawarkan pemanfaatan kumis kucing untuk 
dijadikan minuman fungsional yang dinamakan teh 
Jawa. 
 

Pembuatan formula minuman dibuat dengan campuran ekstraksi dari kumis 
kucing (60%), jahe, secang, temulawak, dan lemon. Proses pembuatan 
formula selanjutnya dilakukan dengan mencampur ekstrak rempah yang 
telah dipersiapkan. 
 

Formula dapat digunakan sebagai sumber antioksidan dan juga sebagai 
peluruh batu ginjal. Pencampuran rempah-rempah dalam formulasi 
minuman, dilakukan untuk memperoleh suatu kombinasi dengan aktivitas 
yang lebih tinggi, dibandingkan jika hanya digunakan secara 
terpisah/tunggal. 
 

Perspektif: 
Mempelajari, menggunakan dan menggabungkan kearifan lokal dalam hal 
pengobatan herbal alami, dan menjadikannya minuman yang enak 
sekaligus menyehatkan karena menjadi sumber antioksidan dan solusi bagi 
beberapa problem batu ginjal. 
 

Keunggulan Inovasi: 
• Bahan baku mudah didapat 
• Teknologi sederhana ramah lingkungan 
• Tidak memerlukan peralatan pengolahan yang canggih 
• Semua komposisi disiapkan dalam bentuk yang dapat diukur dengan 

kuantitatif dan tingkat keberulangan yang tinggi 

• Pendekatan formulasi dilakukan secara komprehensif melibatkan semua 
atribut mutu dengan optimasi menggunakan design expert software 
7.0® 

 

Potensi Aplikasi: 
Pembuatan minuman fungsional antioksidan alami untuk industri pangan 
minuman, farmasi atau jamu, juga kemampuan institusi dalam hal 
penelitiandan pengembangan produk dapat diaplikasikan untuk 
pengembangan minuman-minuman fungsional lainnya. 
 

Inovator 
Nama : Hanny Wijaya 
Status Paten : GRANTED, ID P0033791B 

Kesiapan Inovasi : dalam proses komersialisasi 
Kerjasama Bisnis : Terbatas 
Peringkat Inovasi : Prospektif  
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3. 102 INOVASI INDONESIA 2010 
 
3.1 Kamandrah (Croton tiglium L.) sebagai Biolarvasida Pencegahan 

Demam Berdarah Dengue 
 

Deskripsi Singkat: 
Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah pandemi di 
Asia Tenggara. Sayangnya obat atau vaksin 
pencegah DBD masih belum ditemukan sampal saat 
ini. Upaya menanggulangi DBD adalah dengan 
mengendalikan vektor (nyamuk) pada stadium larva 
(jentik) dengan menggunakan larvasida / insektida 

kimiawi “abate”. 
 

Formula larvasida hayati pun dikembangkan dari minyak biji Kamandrah 
(Croton iglium L.) yang tumbuh liar di Kalimantan. Proses pengepresan 
hidraulik pada biji dengan tingkat kemasakan fisiologis yang tepat, 
menghasilkan rendemen minyak Kamandrah yang tinggi dengan potensi 
sebagal larvasida jentik nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus 
penyebab DBD, lebih efektif dibandingkan “abate” dalam mencegah proses 
oviposisi dan tentunya aman dipakai. 
 

Perspektif: 
Kerusakan ekosistem adalah awal mula penyebaran penyakit pandemi di 

dunia ini. Pengendalian hewan pembawanya (vektor) menggunakan bahan 
alami yang lebih aman untuk ekosistem sangat dibutuhkan dunia. 
 
Keunggulan Inovasi: 
• Terbuat dan bahan alami sehingga Iebih aman bagi manusia dan 

lingkungan. 
• Proses pembuatan relatif sederhana, bisa dilakukan secara swadaya. 
• Tidak menimbulkan efek samping lain baik bagi manusia maupun hewan 

peliharaan. 
• Meningkatkan nilai guna dan nilai tambah tanaman. 
 

Potensi Aplikasi: 

Dapat dimanfaatkan oleh industri farmasi dan pestisida, maupun untuk 
menunjang program Kementerian Kesehatan dalam memerangi wabah DBD 
secara swadaya. 
 

Inovator 
Nama : Dyah Iswantini Pradono, Rosihan Rosman, Upik 

Kesumawati Hadi, Min Rahminiwati, Agus Sudiman 
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN 
Kesiapan Inovasi : Prototype 
Kerjasama Bisnis : Terbuka 
Peringkat Inovasi : Sangat Prospektif 
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4. 103 INOVASI INDONESIA 2011 
 
4.1 Formula Antihipertensi Berbasis Pegagan serta Budidaya untuk 

meningkatkan Kandungan Flavonoidnya 
 

Deskripsi Singkat: 
Penyakit darah tinggi atau hipertensi merupakan 
salah satu jenis penyakit pembunuh paling dahsyat 
di dunia saat ini. Salah satu faktor penyebab 
hipertensi adalah terjadinya pembentukan 
angiotensin II akibat meningkatnya aktivitas 
Angiotensin Converting Enzyme (ACE). 
 

Inovasi ini merupakan formula antihipertensi yang mengandung senyawa 
golongan flavonoid sebagai inhibitor hipertensi berbasis tanaman obat 
pegagan (Centella asiatica), dimana formula ini dapat menghambat aktivitas 
ACE sehingga dapat mencegah hipertensi. Selain penggunaan pegagan 
sebagai bahan baku formula, inovasi ini mencakup teknik peningkatan 
kadar flavonoid pada pegagan. Formula antihipertensi berbasis pegangan ini 
teruji secara in vitro menghambat aktivitas ACE sebesar 86,99% yang 
melebihi kaptopril (obat resep standar untuk hipertensi). 
 

Perspektif: 
Kinerja obat herbal sekarang sudah dibandingkan obat-obatan resep 

standar dokter; beberapa obat herbal terbukti bekerja sinergis dengan obat 
resep dokter; menandai datangnya jaman baru di mana obat herbal 
menjadi standar obat dokter. 
 

Keunggulan Inovasi: 
• Formula dibuat melalui proses yang sederhana dan murah 
• Formula terdiri dari bahan alami yang mudah tumbuh dimana saja 
• Potensi antihipertensi melebihi kaptopril (standar obat resep untuk 

hipertensi) 
• Meningkatkan nilai tambah komoditas tanaman pegagan 
 

Potensi Aplikasi: 

Formula ini dapat dimanfaatkan secara luas oleh semua kalangan dari mulai 
masyarakat umum sampai industri farmasi serta akan berkontribusi aktif 
terhadap program "Saintifikasi Jamu". 
 

Inovator 
Nama : Dyah Iswantini, Susi Indariani, Min Rahminiwati, 

Octavian Trisilawati, Slamet Susanto, Latifah K 
Darusman, Trivadila 

Status Paten : TERDAFTAR 
Kesiapan Inovasi : dalam proses komersialisasi 
Kerjasama Bisnis : Terbatas 
Peringkat Inovasi : Prospektif 
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4.2 Formula Asam Gelugur dan Kunci Pepet sebagai Pelangsing  
 

Deskripsi Singkat: 
Obesitas adalah kondisi kegemukan yang melebihi 
ambang wajar. Hal ini merupakan salah satu 
masalah yang cukup serius baik dari segi kecantikan 
maupun kesehatan. Penimbunan lemak yang 
berlebihan dalam jaringan tubuh dapat 
menyebabkan serangkaian penyakit yang ada 
hubungannya dengan kegemukan tersebut. 
 

Asam Gelugur dan Kunci Pepet adalah tanaman 

tradisional Indonesia yang mudah tumbuh. Formula 
yang dihasilkan dari kedua tanaman ini memiliki 
efektivitas yang tinggi dan konsisten dalam 
mencegah atau mengatasi kegemukan. Manfaat 
lainnya yaitu mencegah timbulnya penyakit lebih 
lanjut yang menyertai kegemukan, dengan efek 
samping yang minimal sehingga kualitas hidup 
penderita obesitas dapat diperbaiki. 
 

Perspektif: 
Obesitas bukan penyakit tapi bisa merupakan gejala atau penyebab 
berbagai penyakit. Mengatasi obesitas bisa berarti mencegah penyakit dari 

akarnya. 
 

Keunggulan Inovasi: 
• Formula memiliki khasiat mencegah dan mengobati obesitas 
• Daya hambat kerja enzim lipase pankreas melebihi daya hambat obat 

obesitas yang beredar saat ini 
• Dibuat dari tanaman khas Indonesia 
• Bahan baku tersedia melimpah 
• Aman dan tanpa efek samping 
 

Potensi Aplikasi: 
Industri jamu atau obat. 
 

Inovator 
Nama : Dyah Iswantini Pradono, Min Rahminiwati Latifah K 

Darusman, Aulia Andi, Trivadila 
Status Paten : TERDAFTAR, P00201000779 
Kesiapan Inovasi : dalam proses komersialisasi 
Kerjasama Bisnis : Terbatas 
Peringkat Inovasi : Prospektif 
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4.3 Temulawak dan Meniran untuk Menanggulangi dan Mencegah 
Penyakit Flu Burung (Avian Influenza) 
 

Deskripsi Singkat: 
Flu burung atau avian influenza (AI) adalah salah 
satu jenis penyakit yang mematikan dan disebabkan 
oleh virus yang menyerang baik unggas maupun 
manusia. Belum tersedianya vaksin maupun obat 
yang tepat untuk mencegah dan mengobati 
penyakit infeksi AI membuat upaya 
penanggulangannya sulit. 
 

Formulasi ekstrak temulawak (Curcuma zanthorrhiza Roxb.) dan meniran 
(Phylanthus urinaria Linn.) hadir sebagai obat herbal bagi unggas yang 
berkhasiat menanggulangi dan mencegah infeksi virus AI berdasarkan pada 
uji tantang ayam petelur umur 1 hari. Formulasi kedua bahan ini dengan 
perbanding tertentu juga meningkatkan pertambahan bobot pada hewan. 
Formula ini juga terbukti memiliki aktivitas antioksidan yang baik. 
 

Perspektif: 
Inovasi tepat guna untuk mengatasi ketidaktersediaan pengobatan 
terhadap fluburung di dalam maupun di luar negeri. 
 

Keunggulan Inovasi: 
• Ekstrak yang mudah digunakan 
• Merupakan obat alami yang aman untuk dikonsumsi 
• Multifungsi, berperan sebagai antioksidan juga 
• Kualitas hasil yang terstandar 
• Dosis yang digunkan merupakan dosis optimal. 
 

Potensi Aplikasi: 
Bagi industri obat hewan dan peternakan unggas, juga bagi institusi 
penelitian dan pengembangan obat di dalam negeri maupun di negara lain. 
 

Inovator 
Nama : Latifah K Darusman, Edy Djauhari, Maharani 

Hasanah Mono Rahardjo, Waras Nurcholis, Moh 
Rafi, Bambang Pontjo Priosoeryanto 

Status Paten : GRANTED, P0020100784 
Kesiapan Inovasi : Prototype 
Kerjasama Bisnis : Terbuka 
Peringkat Inovasi : Prospektif 
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4.4 Cajuput Candy (Permen Fungsional Pelega Tenggorokan dengan 
Citarasa Khas Indonesia 
 

Deskripsi Singkat: 
Pemanfaatan minyak kayu putih sebagai obat telah 
dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu. 
Selain khasiatnya yang terbukti bagi kesehatan, 
cita-rasa kayu putih pada lidah serupa dengan cita-
rasa eucaplytus yang sudah dikenal pada permen 
pelega tenggorokan. 
 

Karakteristik tersebut akan lebih bermanfaat jika dikemas dalam bentuk 

yang Iebih menyenangkan terutama dalam bentuk permen yang bercirikan 
muatan lokal, simpel, praktis, murah dan menyehatkan. Permen Cajuput 
diformulasikan sebagai permen pelega tenggorokan dan ekspektoran untuk 
dinikmati oleh semua kalangan, terlebih produk ini muncul dengan rasa dan 
aromanya yang sangat kental dengan kehidupan bangsa Indonesia. 
 

Perspektif: 
Citarasa lokal yang telah menjadi bagian kehidupan masyarakat Indonesia 
seperti kayu putih berpotensi besar dikembangkan menjadi berbagai barang 
konsumen, karena bisa cepat langsung diterima oleh konsumen. 
 

Keunggulan Inovasi: 
• Berperan sebagai pelega tenggorokan dengan efek menghangatkan  
• Mudah dalam pembuatan dan tidak perlu peralatan rumit  
• Bahan baku lokal melimpah sehingga tidak perlu modal besar  
• Praktis dengan umur simpan cukup ama  
• Potensi pengembangan dan mikro industri sampal industri besar 
 

Potensi Aplikasi: 
Industri makanan baik skala kecil maupun besar. 
 

Inovator 
Nama : C. Hanny Wijaya 
Status Paten : GRANTED, S-20000036 
Kesiapan Inovasi : Telah Dikomersialkan 
Kerjasama Bisnis : Terbuka 
Peringkat Inovasi : Prospektif 
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4.5 Ekstrak Tabat Barito (Ficus deltoidea) Berkhasiat Antitumor 
Kegunaan Sebagai Jamu, Ekstrak Terstandar 
 

Deskripsi Singkat: 
Indonesia dengan ragam varietas tanamannya 
memiliki potensi sebagai sumber obat-obatan herbal 
dunia. Banyak penggunaan tanaman obat yang 
diwariskan kini menjadi kearifan lokal sebagai 
petunjuk awal pengembangan obat herbal 
terstandar. Tabat barito (Ficus deltoidea) dari 
Kalimantan adalah salah satu tanaman herbal yang 
dipercaya memiliki khasiat khusus bagi wanita. 
 

Ekstrak tabat barito dihasilkan melalui metode pengembangan obat herbal 
terstandarisasi. Pra uji klinis pada mencit menunjukkan bahwa tabat barito 
memiliki khasiat mencegah atau membantu mengobati tumor. Ekstrak tabat 
barito yang dihasilkan dari teknik ekstraksi spesifik, menghasilkan ekstrak 
dengan komponen bioaktif terstandar dan bisa mengurangi derita pasien 
tumor. 
 

Perspektif: 
Kearifan tradisi nenek moyang sekali lagi terbukti menjadi inspirasi inovasi 
masa depan. Tabat barito dipercaya memiliki khasiat khusus bagi wanita 
sejak dulu, dan kini membuka harapan penyembuhan penyakit yang 

mengancam jiwa. 
 

Keunggulan Inovasi: 
• Terbukti mempunyai kemampuan fisiologis aktif sebagai anti tumor, 

khususnya menghambat pertumbuhan sel tumor payudara 
• Menggunakan teknologi yang mudah digunakan dan diaplikasikan 
• Menggunakan bahan dari tanaman khas Indonesia yang telah dikenal 

lama sebagai bahan jamu 
• Telah memenuhi persyaratan sebagai ekstrak herbal terstandar 
 

Potensi Aplikasi: 
Salah satu alternatif obat untuk pengobatan dan pencegahan tumor 

tertentu yang harganya terjangkau, sehingga dapat membantu masyarakat 
luas. 
 

Inovator 
Nama : Latifah K Darusman, Dyah Iswantini Pradono, Edy 

Djauhari, Rudi Heryanto 
Status Paten : TELAH TERDAFTAR, P00200300385 
Kesiapan Inovasi : Siap Dikomersialkan 
Kerjasama Bisnis : Terbuka 
Peringkat Inovasi : Sangat Prospektif 
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5. 104 INOVASI INDONESIA 2012 
 

5.1 Pembuatan Nanopartikel Lipid Padat (Sln) Brazilin dari Ekstrak 
Kayu Secang dan Formulasi Salep/Krim Antijerawat Berbasis Sln 
Brazilin 
 

Deskripsi Singkat: 
Jerawat merupakan salah satu penyakit yang 
banyak diderita oleh masyarakat, terutama di 
Indonesia yang merupakan negara tropis. Seiring 
dengan tren kembali ke alam dan kembali kearifan 
lokal, telah ditemukan bahwa secang (Caesalpinia 
sappan), memiliki aktivitas ebagai antijerawat dan 
antioksidan. 
 

Dengan teknik nanopartikel, formula yang dihasilkan telah meningkatkan 
kemampuan ekstrak atau komponen bioaktif untuk berdifusi sehingga 
meningkatkan kemampuan secang sebagai obat jerawat. Selain itu, produk 
yang dibuat menggunakan secang-sln menghasilkan warna putih yang lebih 
diminati sebagai produk. 
 
Perspektif: 
Secang merupakan tanaman obat Indonesia yang tersedia dalam jumlah 
berlimpah. Pemanfaatan secang dengan teknik yang tepat yaitu teknik 

nanopartikel meningkatkan kemampuannya sebagai obat jerawat. 
 
Keunggulan Inovasi: 
 Bahan baku alami dan mudah didapat 
 Warna krim disukai 
 Merupakan teknologi sederhana, sehingga dapat diadopsi oleh industri 

kecil, menengah, dan besar 
 Memberikan hasil efektivitas yang baik 
 
Potensi Aplikasi: 
Industri kosmetik, farmasi.  
 

Inovator 
Nama : Dr. Irmanida Batubara; Rudi Heryanto, Ssi.,Msi; 

Prof. Dr. Latifah K. Darusman, MS; Siti Sadiah, Msi., 
Apt 

Status Paten : TELAH TERDAFTAR, P00201201062 
Kesiapan Inovasi : Prototype 
Kerjasama Bisnis : Terbuka 
Peringkat Inovasi : Prospektif 
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6. 105 INOVASI INDONESIA 2013 
 

6.1 Produksi Nanokurkuminoid dan Khasiatnya sebagai Antioksidan, 
Antiinflamasi dan Antibakteri 
 
Deskripsi Singkat: 
Kurkuminoid adalah salah satu zat aktif yang 
terkandung dalam temulawak, yang telah terbukti 
memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. 
Sayangnya, hingga saat ini penggunaannya masih 
terbatas pada senyawa murni, padahal kurkuminoid 
memiliki daya serap oleh tubuh yang rendah. 

 
Untuk meningkatkan bioavabilitas kurkuminoid agar 
memberikan efek kesehatan yang lebih tinggi 
sekaligus menurunkan dosis medisnya, dikembang-
kanlah Nanokurkuminoid yaitu kurkuminoid dalam 
bentuk nanopartikel tersalut lemak padat. 
Nanokurkuminoid teruji meningkatkan kemampuan 
loading obat, bioavabilitas, serta kestabilan senyawa 
kurkuminoid. 
 
Perspektif: 
Temulawak merupakan herbal asli Indonesia yang tersedia secara 
melimpah. Inovasi ini dapat meningkatkan secara drastis efektivitas 
curcuminoid temulawak; mendongkrak nilai tambah dan berbagai 
pemanfaatan temulawak, dan suatu ketika menjadikannya sebagai 
“ginseng”nya Indonesia. 
 
Keunggulan Inovasi: 
 Inovasi baru, belum ada paten nanokurkuminoid yang menggunakan 

bahan baku temulawak 
• Nanokurkuminoid meningkatkan kemampuan loading obat, bioavabilitas, 

serta kestabilan senyawa kurkuminoid 
• Meningkatkan prospek sediaan yang berasal dari tanaman temulawak. 
 
Potensi Aplikasi: 
Nanokurkuminoid khususnya berpotensi diaplikasikan bagi industri 
kesehatan/ obat-obatan. 
 
Inovator 
Nama : Dr. Laksmi Ambarsari, M.S; Prof. Dr. Ir. Latifah K. 

Darusman, M.S; Waras Nurcholis, M.Si; Dr. Min 
Rahminiwati; Dr. Eka Intan Kumala Putri; dr. Lina 
Sulimin; Drs. Edy Djauhari PK, M.Si; Rudi Heryanto, 
SSi, MSi 

Status Paten : Telah Terdaftar, P 00201201125 

Kesiapan Inovasi : Prototype 
Kerjasama Bisnis : Terbuka 
Peringkat Inovasi : Sangat Prospektif 
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6.2 Formula Pemutih Kulit berbasis Ekstrak Bakau 
 
Deskripsi Singkat: 
Krim pemutih kulit merupakan sediaan kosmetik 
yang diaplikasikan dengan tujuan mencerahkan 
warna kulit. Bahan aktif yang biasanya menjadi 
komposisi pemutih kulit umumnya adalah senyawa 
kimia sintetik yang memerlukan pengawasan ketat 
dalam penggunaannya. 
 

Ekstraksi metanol pada kulit kayu Tanaman Bakau 
(Rhizophora apiculata) menghasilkan senyawa 

isoflavon yang memiliki aktivitas penghambat kerja 
enzim tirosinase, pembentuk pigmen gelap saat kulit 
terpapar sinar matahari. Dengan demikian, produk 
ekstraksi ini dapat dipakai sebagai krim pemutih 
yang alami, dan juga memiliki aktivitas antioksidan 
yang baik untuk perawatan kulit. 
 

Perspektif: 
Krim pemutih berbahan kimia sintetik disukai sekaligus ditakuti, namun 
tetap dipakai karena harapan mendapatkan kulit putih bersih yang cantik. 
Tawaran alternatif mendapat kulit putih menawan tapi aman bagi 
kesehatan, niscaya akan merebut perhatian. 
 

Keunggulan Inovasi: 
• Inovasi didukung pengujian secara ilmiah 
• Bahan baku kulit bakau (Rhizopora apiculata) tersedia melimpah di 

Indonesia 
• Alternatif solusi pemutih kulit alami yang aman dan alami, khususnya di 

kawasan tropis yang selalu terpapar sinar matahari. 
 

Potensi Aplikasi: 
Dapat dimanfaatkan oleh industri kosmetika, khususnya industri kosmetik 
untuk perawatan kulit (skincare/bodycare). 
 

Inovator 
Nama : Prof. Dr. Ir. Latifah K. Darusman, M.S; Dr. Irmanida 

Batubara, S.Si. M.Si; Drs. Edy Djauhari, M.Si; drh. 
Min Rahminiwati, M.Si, Ph.D; Prof. Tohru Mitsunaga; 
Prof. Dr. Hideo Ohashi 

Status Paten : TELAH TERDAFTAR, P 00201201037 
Kesiapan Inovasi : Prototype 
Kerjasama Bisnis : Terbuka 
Peringkat Inovasi : Prospektif 
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6.3 Teh Jawa Bersoda” Si Penstabil Gula Darah 
 
Deskripsi Singkat: 
Teh Jawa Bersoda adalah minuman serbuk 
effervescent yang dibuat dari ramuan berbagai 
rempah (Secang, Jeruk Purut, Jeruk Nipis, Jahe dan 
Temulawak) dan herbal berbasis Kumis Kucing 
(Orthosiphon aristatus). Minuman tradisional ini 
diformulasi untuk mendapatkan aktivitas anti-
hiperglikemik (kelebihan glukosa darah) yang biasa 
terdapat pada pasien diabetes. 
 

Minuman memiliki warna dan citarasa yang disukai baik rasa, aroma 
maupun mouthfeel nya yang bersaing dengan produk effervescent herbal 
komersial. Produk ini salah satu minuman rekomendasi untuk pasien 
diabetes, mengingat angka penderita diabetes sangat tinggi di dunia. 
 
Perspektif: 
Pemanfaatan kekayaan hayati dengan formulasi yang disukai akan 
meningkatkan minat dan keinginan beli konsumen, ditambah lagi produk ini 
dikemas secara modern dan mampu mencegah masalah kesehatan 
diabetes. 
 
Keunggulan Inovasi: 
• Minuman fungsional yang mampu mencegah diabetes dengan aktivitas 

antihiperglikemik (menurunkan glukosa darah) 
• Produk berbentuk serbuk minuman effervescent yang dapat dikemas 

dalam kemasan sachet sekali minum yang memudahkan penggunaan 
dan memiliki stabilitas yang baik 

• Meningkatkan pengembangan pangan fungsional yang lebih modern 
dengan tanaman lokal 

• Ketersediaan bahan baku melimpah dan mudah dalam dibudidayakan di 
Indonesia. 

 
Potensi Aplikasi: 

Bisa diaplikasikan pada perusahaan herbal modern yang ingin mengemas 
obat tradisional secara modern dengan citarasa yang enak dan segar. 
 
Inovator 
Nama : Prof. Dr. C. Hanny Wijaya, Susi Indariani, STP., MSi; 

Frendy Ahmad Afandi, STP; Elok Waziiroh, STP, 
M.Si; Yunita Siti Mardhiyyah, STP; Septariawulan 
Kusumasari, STP;  

Status Paten : GRANTED, P00201100914 
Kesiapan Inovasi : Prototype 
Kerjasama Bisnis : Terbuka 
Peringkat Inovasi : Sangat Prospektif 
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6.4 Anti Gout Berbasis Seledri Yang Teruji Secara Preklinik dan Aman 
Dikonsumsi 
 
Deskripsi Singkat: 
Gout adalah suatu kondisi arthritis (inflamasi pada 
sendi) yang dicirikan oleh tingginya kadar asam urat 
dalam darah untuk waktu yang lama. 
 

Formula anti gout berbasis seledri memiliki khasiat 
sebagai penurun kadar asam urat dengan cara 
menghambat aktivitas enzim xantin oksidase secara 
in vivo. Formula sederhana dan murah ini terbukti 

menghasilkan khasiat melebihi Allopurinol, obat 
standar yang umum diresepkan untuk gout, dan 
sering menyebabkan ketergantungan. 
 

Formula telah teruji aman, dari uji toksisitas akutnya sampai dosis 32 g/Kg 
berat badan, formula tidak menyebabkan kematian hewan coba 
 

Perspektif: 
Klaim obat herbal mujarab bagi asam urat memang sangat banyak. Namun 
dari sekian banyak formula yang disarankan, ada beberapa yang teruji 
secara ilmiah; sehingga berpotensi menggantikan obat-obatan kimia sintetik 
yang umumnya mempunyai efek samping dalam pemakaian jangka 

panjang. 
 

Keunggulan Inovasi: 
• Seledri tersedia melimpah, menjamin kontinuitas pasokan 
• Terbukti berkhasiat melebihi obat anti gout standar Allopurinol 
• Teruji aman dikonsumsi, uji toksisitas akut sampai dosis 32 g/ Kg berat 

badan tidak menyebabkan kematian hewan coba. 
 

Potensi Aplikasi: 
Inovasi dapat diaplikasikan di industri farmasi, dan secara khusus 
menunjang prakarsa “Saintifikasi Jamu” pemerintah. 
 

Inovator 
Nama : Prof. Dr. Dyah Iswantini Pradono M.Sc.Agr; Drh.Min 

Rahminiwati, MS; Prof. Dr. Ir Latifah K Darusman 
MS; Dian Izzah S.Si; Trivadila, S.Si, M.Si; Drh. Aulia 
Andi S.Si, M.Si; Waras Nurcholis S.Si, M.Si 

Status Paten : TELAH TERDAFTAR, P 00201100777 
Kesiapan Inovasi : dalam proses komersialisasi 
Kerjasama Bisnis : Terbatas 
Peringkat Inovasi : Sangat Prospektif 
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7. 106 INOVASI INDONESIA 2014 
 

7.1 Ekstrak Daun Mahkota Dewa dan Temulawak untuk Anti Demensia 
 

Deskripsi Singkat: 
Demensia adalah salah satu penyakit yang 
disebabkan oleh sindroma metabolik akibat 
terjadinya gangguan pada fungsi sel syaraf di otak, 
yang dicirikan dengan penurunan fungsi kognitif dan 
daya ingat. Kerusakan yang parah dari kondisi 
tersebut dapat menimbulkan penyakit Alzheimer 
Demensia di usia muda. 
 

Komposisi formulasi/sediaan herbal yang dikembangkan dalam temuan ini 
dapat menghambat proses degenerasi sel-sel syaraf otak yang 
menggunakan ekstrak daun mahkota dewa dan temulawak. Sediaan herbal 
ini dapat diaplikasikan pada industri farmasi, biofarmaka/ herbal serta bisa 
menjadi subtitusi obat impor. 
 

Perspektif: 
Sediaan herbal dari tanaman obat Indonesia ini tidak hanya efektif tapi juga 
tidak menimbulkan efek samping. 
 

Keunggulan Inovasi: 
 Mempunyai potensi anti dimensia yang tinggi 

 Bahan baku alami  
 Mampu memperbaiki spatial learning memory pada dosis 200- 4472 

mg/kg bb  
 Dapat menjadi substitusi obat impor dengan khasiat sejenis 
 Menggunakan tanaman obat asli Indonesia 
 

Potensi Aplikasi: 
 Tidak menimbulkan efek samping 
 Tidak mahal 

 

Inovator 
Nama : Min Rahminiwati; Latifah K Darusman; Siti Sa’diah; 

Wulan Triwahyuni 
Status Paten : Telah Terdaftar, P 00201304640 
Kesiapan Inovasi : Prototype 
Kerjasama Bisnis : Terbuka 
Peringkat Inovasi : Prospektif 
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7.2 Metode Pembuatan dan Formula Sediaan Penumbuh Rambut dari 
Ekstrak Daun Mangkokan 
 

Deskripsi Singkat: 
Rambut rontok adalah masalah yang umum 
dihadapi pria dan wanita, sehingga banyak orang 
yang berusaha mengatasinya. Inovasi ini 
menghasilkan metode pembuatan dan formula 
sediaan emulsi penumbuh rambut, dari ekstrak 
daun mangkokan (Nothopanax scutellarium). 
Metode ini sudah dikenal secara tradisi di Indonesia, 
dan kini telah teruji pada kelinci. 
 

Emulsi ekstrak mangkokan yang dihasilkan dengan mengemulsikan fase 
minyak dan fase air pada suhu tertentu, terbukti merangsang pertumbuhan 
rambut 65% lebih cepat dibanding pertumbuhan rambut normal. 
 

Perspektif: 
Tanaman mangkokan yang secara tradisi dipercaya dapat menumbuhkan 
rambut, kini telah teruji keampuhannya sehingga memungkinkan untuk 
dikembangkan lebih lanjut untuk berbagai tujuan. 
 

Keunggulan Inovasi: 
 Merangsang pertumbuhan rambut 65% lebih cepat dari normal 
 Memberikan nilai tambah pada tanaman tradisional Indonesia 

 Proses pengolahan relatif sederhana dan murah 
 Aman dipakai karena telah teruji secara tradisi 
 

Potensi Aplikasi: 
 Manfaat mangkokan secara tradisi telah dikenal, dan kini diolah secara 

ilmiah untuk kemanfaatan yang lebih terjamin 
 Terbuat dari bahan alami yang lebih aman bagi kesehatan 
 Kinerja sebagai perangsang pertumbuhan rambut yang tinggi (65%) 
 

Inovator 
Nama : Siti Sa’diah, Nina Herlina dan Dwi Indriati 
Status Paten : TELAH TERDAFTAR, P 00201304635 

Kesiapan Inovasi : Prototype 
Kerjasama Bisnis : Terbuka 
Peringkat Inovasi : Prospektif 
 

  



 

16 Produk Inovasi Unggulan | Pusat Studi Biofarmaka Tropika 

 

Komisi Nasional Akreditasi  
Pranata Penelitian dan 

Pengembangan 

PLM 046-INA 

Bidang Obat Herbal Komite Akreditasi Nasional 
LP-587-IDN 

7.3 Si Manis “Penjaga Kesehatan Mulut” 
 

Deskripsi Singkat: 
Kini hadir varian baru permen kayu putih non 
sucrose (tanpa gula), yang memiliki cita rasa yang 
unik dan khas Indonesia. Permen ini berbentuk 
bulat, kecil, berwarna putih serta berkhasiat sebagai 
pelega tenggorokan. 
 

Permen kayu putih ini memiliki bioaktif terstandar yang mencegah 
pembentukan biofilm oleh Streptococcus mutans sehingga berpotensi 
menjaga kesehatan 

gigi dan mulut. 
 

Perspektif: 
Permen kayu putih sugar free dirancang untuk mengatasi masalah fisiologis 
tubuh seperti kegemukan, dll. 
 

Keunggulan Inovasi: 
 Teknik pembuatan mudah dan murah 
 Pangan fungsional memiliki potensi untuk dijadikan oral health care 
 Belum ada kompetitor yang memanfaatkan minyak kayu putih sebagai 

hard candy 
 Cita rasa yang unik dan khas Indonesia 
 

Potensi Aplikasi: 
 Sugar free, sehingga aman bagi siapa pun yang menjalankan diet 

rendah gula 
 Pendekatan formulasi dilakukan secara komprehensif menggunakan 

Response Surface Methodology (RSM), menghasilkan formulasi citra rasa 
yang optimal 

 

Inovator 
Nama : Prof. Dr. Ir. C. Hanny Wijaya, M.Agr drg. Boy M. 

Bachtiar, MS, PhD Azizati Fiekie, STP Idham Fitriadi 
Nurramdhan, STP Frendy Ahmad Afandi, STP Susi 
Indariani, STP, MSi Winny Iftari, STP Bernadeta 

Ratna Ekasari, STP Edwin Tan Grace 
Status Paten : GRANTED, P 00201201030; P 00201406482 
Kesiapan Inovasi : telah dikomersialkan 
Kerjasama Bisnis : Terbuka 
Peringkat Inovasi : Prospektif 
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8. 107 INOVASI INDONESIA 2015 
 

8.1 SI-IJAH: Sistem Prediksi Formula Jamu dengan Pendekatan 
Statistika dan Machine Learning 
 

Deskripsi Singkat: 
Hasil inovasi merupakan sistem pemrograman 
berbasis web untuk meracik jamu. Kekurangan pada 
jamu saat ini adalah lemahnya standarisasi formula 
pada jamu, dan minimnya bukti ilmiah yang 
menunjukkan kaitan komposisi jamu dengan 
efikasi/khasiat secara medis. 
 

Program peramu jamu menjawab permasalahan tersebut dengan 
menggunakan pendekatan statistika, untuk melacak hubungan antara 
komposisi jamu dan khasiatnya secara medis. Menggunakan program ini, 
formulasi baru jamu dapat diracik dengan proses pencarian otomatis yang 
dinamis sesuai target yang ingin dicapai. 
 

Perspektif: 
Jamu yang bersumber dari tradisi dan kearifan lokal, dapat diilmiahkan 
dengan bantuan komputer. Inovasi ini berpotensi untuk memadukan dan 
mensinergikan pemakaian obat dan jamu di masa mendatang. 
 

Keunggulan Inovasi: 
 Dapat meracik formula jamu baru dan menggeneralisasikannya untuk 

berbagai penyakit kedalam 9 efikasi (manfaat) 
 Pencarian dapat dipersempit dengan pendekatan statistika dan machine 

learning, sehingga rekomendasi lebih optimal 
 

Potensi Aplikasi: 
- 
 

Inovator 
Nama : Dr. Wisnu Ananta Kusuma, S.T, M.T; Dr. Farit 

Afendi Mochammad; Rudi Heryanto, S.Si, M.Si; Aziz 
Kustiyo; Aries Fitriawan; Yuda Ristiawan; Delly 
Fahlevi Meidika 

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN 
Kesiapan Inovasi : Prototype 
Kerjasama Bisnis : Terbuka 
Peringkat Inovasi : Sangat Prospektif 
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8.2 Fotometer Jinjing Sederhana Sebagai Alat Bantu Kendali Mutu 
Simplisia Tumbuhan Obat Bagi Petani 
 

Deskripsi Singkat: 
Kendali mutu simplisia tumbuhan obat diperlukan 
untuk mengetahui kualitas kimiawi bahan baku 
sehingga kualitas, keamanan dan khasiat produk 
turunannya terjamin. Inovasi berupa fotometer 
jinjing sederhana berbasis teknik spektroskopi UV-
Vis dikombinasikan dengan metode pengolahan 
data kemometrik. 
 

Penggunaan perangkat ini memudahkan petani mengendalikan mutu 
tumbuhan obat yang telah diuji coba, dengan membedakan beragam 
rimpang temulawak berdasarkan kualitasnya. Selain murah, ringan dan 
mudah dibawa, fotometer ini juga mudah dioperasikan. Fotometer jinjing 
dapat membantu mengurangi penggunaan bahan kimia pada tanaman 
hingga batas minimum menjadikan produk turunan aman untuk dikonsumsi. 
 

Perspektif: 
Salah satu masalah utama di industri obat herbal adalah lemahnya standar 
dan pengendalian mutu bahan baku. Inovasi fotometer ini bisa berdampak 
positif, baik bagi petani maupun industri. 
 

Keunggulan Inovasi: 
 Terdiri dari komponen-komponen yang sederhana, namun dapat 

menunjukkan kemampuan analisa yang cukup baik 
 Mempermudah petani dalam memilah kualitas simplisia untuk dijual 
 Meningkatkan standar dan nilai tambah produk herbal 
 

Potensi Aplikasi: 
- 
 

Inovator 
Nama : Dr. Eti Rohaeti Rudi Heryanto, M.Si Aryo Tedjo, M.Si 

Muhammad Rafi 
Status Paten : Dalam Proses Pengajuan 
Kesiapan Inovasi : Prototype 
Kerjasama Bisnis : Terbatas 
Peringkat Inovasi : Prospektif 
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8.3 Obat Herbal Terstandar Anti Hipertensi 
 

Deskripsi Singkat: 
Banyak penelitian telah membuktikan potensi 
ekstrak dari tanaman obat sebagai anti-hipertensi 
dengan penentuan daya pencegahan terhadap 
enzim penyebab hipertensi, Angiotensin I 
Converting Enzyme (ACE) secara in-vitro. 
 

Inovasi ini memperkenalkan ekstrak yang terbuat 
dari tanaman pegagan, kumis kucing dan 
tempuyung. Gabungan dari beberapa tanaman obat 

ini memiliki daya inhibisi yang sangat tinggi 
terhadap ACE yakni 70,77%, sehingga berpotensi 
untuk dikembangkan sebagai obat herbal anti-
hipertensi. 
 

Perspektif: 
Pasar obat herbal dunia "hanya" 100 Milyar US$, seperlima pasar obat 
konvensional, namun tumbuh 3 kali lebih cepat. Obat herbal terstandar 
menjadi bidang inovasi yang tumbuh lebih cepat dari keduanya. 
 

Keunggulan Inovasi: 
 Memiliki daya pencegahan yang sebanding dengan obat anti hipertensi 

standar 

 Formula dapat dibuat dengan proses yang sederhana dan murah 
 Meningkatkan harkat dan nilai tambah tanaman obat asli Indonesia 
 

Potensi Aplikasi: 
- 
 

Inovator 
Nama : Prof. Dr. Dyah Iswantini Pradono; Dr. Min 

Rahminiwati; Prof. Dr. Ir. Latifah K Darusman; Drs. 
Syamsul Hadi, Apt.; Dr. Chaidir; Dr. Nurliani 
Bernawi; Drs. Edy Djauhari, M.S; Rudy Heryanto, 
M.Si; Susi Indariani, M.Si 

Status Paten : TELAH TERDAFTAR 
Kesiapan Inovasi : dalam proses komersialisasi 
Kerjasama Bisnis : Terbatas 
Peringkat Inovasi : Prospektif 
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8.4 Pengembangan Sediaan Madu-Galohgor sebagai Nutraceutical 
Berbasis Lokal untuk Kecukupan Gizi Ibu Menyusui 
 
Deskripsi Singkat: 
Kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu 
indikator keberhasilan pembangunan kesehatan. 
Madu untuk ibu menyusui adalah inovasi 
pengembangan madu dengan Galohgor sebagai 
nutraceutical berbasis lokal untuk kecukupan gizi ibu 
menyusui. Upaya menciptakan formulasi madu 
dengan Galohgor dapat meningkatkan citarasa 
tanpa mengurangi khasiatnya. 

 
Produk madu Galohgor memiliki manfaat yang tidak 
hanya mampu meningkatkan kesehatan ibu 
(terutama pasca melahirkan) dan anak, tapi juga 
dapat mendorong peningkatan pemanfaatan 
kearifan budaya dan tanaman lokal sehingga secara 
tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan 
petani lokal tanaman obat. 
 

Perspektif: 
"Saintifikasi" dan "modernisasi" jamu tradisional Indonesia adalah bentuk 
inovasi, yang didasarkan pada kearifan lokal yang telah teruji jaman, dan 
diterima oleh masyarakat luas. 
 

Keunggulan Inovasi: 
 Teknologi ekstraksi dekokta yang cukup sederhana namun menghasilkan 

kandungan beta karoten yang paling tinggi dibandingkan dengan 
metode ekstraksi lainnya 

 Formulasi telah memenuhi standar dari BPOM 
 Memberikan nilai tambah teknologi pada kearifan lokal Galohgor 
 

Potensi Aplikasi: 
- 
 

Inovator 
Nama : Dr. Katrin Roosita, S.P, M.Si Siti Saa'diah, M.Si, Apt. 

Dr. Dra. Ietje Wientarsih, Apt., M.Sc 
Status Paten : TELAH TERDAFTAR 
Kesiapan Inovasi : Prototype 
Kerjasama Bisnis : Terbuka 
Peringkat Inovasi : Prospektif 
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8.5 Formula temulawak, meniran, sambiloto dan temu ireng yang 
berkhasiat menanggulangi dan mencegah wabah flu burung (avian 
influenza) pada unggas 
 

Deskripsi Singkat: 
Berdasarkan hasil uji coba virus Avian Influenza 
(AI), ayam percobaan yang diberi inovasi formula 
dari campuran ekstrak herbal (temulawak, meniran, 
sambiloto dan temu ireng) pada dosis tertentu, lebih 
dapat bertahan hidup dibandingkan dengan ayam 
yang tidak diberi apa-apa (kontrol negatif). 
 

Inovasi ini menjadi sangat penting dalam upaya 
menanggulangi AI, sehingga dapat mencegah 
kerugian ekonomi yang dialami oleh peternak 
unggas. 
 

Perspektif: 
Persaingan antara obat herbal dan obat konvensional kini merambah 
kawasan peternakan (ayam). Yang menarik, di kawasan ini kinerja obat 
herbal ternyata lebih unggul. 
 

Keunggulan Inovasi: 
Terbukti dapat menanggulangi penyakit AI pada ayam secara lebih efektif 
dibandingkan dengan vaksin anti AI 
Kemudahan aplikasi formula herbal karena dicampur dalam pakan ternak 
 

Potensi Aplikasi: 
- 
 

Inovator 
Nama : Prof. drh. Bambang Pontjo Priosoeryanto, M.S, 

Ph.D, APVet, Waras Nurcholis, S.Si, M.Si, Drs. Edy 
Djauhari Purwakusumah, M.Si., Prof. Dr. Ir. Latifah 
K. Darusman, M.S Dr. Irmanida Batubara, M.Si., Dr. 
drh. Eva Harlina, Dr. drh. Desianto Budi Utomo 

Status Paten : TELAH TERDAFTAR, P 00201406472 
Kesiapan Inovasi : Prototype 
Kerjasama Bisnis : Terbatas 
Peringkat Inovasi : Prospektif 
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