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ABSTRAK 
Tulisan ini merupakan penjelasan singkat mengenai apa yang dimaksud dengan translational research, 
tujuan yang ingin dicapai secara umum dan  dan apa saja yang sekiranya diperlukan untuk melaksanakan 
riset jenis ini. 

ARTI TRANSLATIONAL RESEARCH 
Translational research merupakan jargon yang sering digunakan oleh peneliti dengan arti yang berbeda. 
Dalam dunia kedokteran arti translational research antara lain diuraikan berikut ini (Woolf, 2008). 

Versi bench to bedside, yaitu memanfaatkan pengetahuan basic science untuk menghasilkan obat‐obat, 
alat, dan pilihan terapi baru untuk pasien.  End point: menghasilkan terapi baru yang menjanjikan untuk 
digunakan secara klinik atau dikomersialisasikan.  Ciri‐ciri: memanfaatkan secara efektif pemahaman, 
mekanisme dan teknik baru yang dihasilkan dari kemajuan ilmu pengetahuan untuk pengembanan suatu 
pendekatan baru untuk pencegahan, diagnosis dan terapi penyakit dalam rangka meningkatkan 
kesehatan. 

Versi peneliti layanan kesehatan dan kesehatan masyarakat, yaitu: menerjemahkan riset menjadi 
praktek, dengan kata lain, menjamin bahwa terapi baru yang dikembangkan berdasarkan pengetahuan 
hasil riset benar‐benar sampai ke pasien atau populasi yang dituju dan diimplementasikan dengan tepat. 
Bedanya dengan definisi dari “bench to bedside”, pada “bench to bedside” obat baru merupakan hasil 
akhir yang dicapai, sedangkan pada bidang layanan kesehatan dan kesehatan masyarakat—obat baru 
adalah awal dari translational research.  End point yang akan dicapai antara lain perbaikan akses 
kesehatan, dilakukan dengan mengorganisasi ulang dan mengkoordinasi sistem, membantu klinisi dan 
pasien untuk mengubah behavior,meningkatkan kemampuan pasien untuk dapat memilih (informed 
choices), memperkuat hubungan antara klinisi‐pasien, menyediakan pusat‐pusat layanan kesehatan 
yang dilengkapi dengan alat‐alat yang mendukung pengambilan keputusan berkaitan dengan kesehatan. 

Versi NIH (National Institute of Health, United States of America) kedua definisi di atas masing‐masing 
diterjemahkan sebagai T1 dan T2. 

T1: Mentransfer hasil pemahaman baru mengenai mekanisme penyakit yang diperoleh dari penelitian 
laboratorium menjadi pengembangan suatu metode baru untuk diagnosis, terapi dan pencegahan dan 
uji pertamanya pada manusia. T1 memerlukan laboratorium canggih dan teknologi terkini; infrastruktur 
yang mendukung, kemampuan biologi molekuler, genetika, dan ilmu‐ilmu dasar lainnya; ilmuwan klinis 
yang terlatih dan bekerja meneliti dengan benar. Tantangan (kendala) yang dihadapi adalah 



menemukan dan menggunakan teknologi yang tepat untuk memecahkan misteri biologis yang juga 
merupakan tantangan tersendiri, rekruitmen untuk trial, dan regulasi. 

T2: Penerjemahan hasil dari studi klinis ke praktek klinis dan pengambilan keputusan sehari‐hari.  T2 
memerlukan laboratorium dengan setting komunitas dan rawat jalan untuk melalukan riset intervensi 
yang berdasarkan praktek sehari‐hari sehingga hasil penelitian T1 di atas dapat dibawa dan sampai ke 
masyarakat; memerlukan kemampuan penguasaan teknik evaluasi intervensi pada kondisi nyata (real 
world), epidemiologi klinis, teori komunikasi, ilmu perilaku, kebijaksanaan public, finansial, teori 
organisasi, berbagai metode riset kualitatif dsb. Tantangan (kendala) yang dihadapi adalah perilaku 
manusia, inertia organisasi, batasan infrastruktur dan sumberdaya, membuktikan efektivitas suatu 
intervensi pada kondisi yang sebenarnya tidak dapat di’kontrol’ sepenuhnya oleh peneliti. 

Westfall dkk (2007) menyebut T1‐T2 sebagai from bench to bedside to practice.  Menurut mereka masih 
diperlukan satu lagi tahapan translational research yang melibatkan praktek pelayanan rawat jalan 
(ambulatory clinical practice) yang disebut T3 (lihat Gambar 1).  Alasan utama adalah karena clinical trial 
kebanyakan dilakukan oleh para ahli/klinisi dalam suatu tim yang mempunyai pengetahuan dan keahlian 
terbaik pada bidangnya dan pada lingkungan/infrastruktur yang lengkap, padahal semua hal tersebut 
tidak banyak dijumpai pada mayoritas komunitas/fasilitas kesehatan yang umum untuk masyarakat.  
Riset T3 ini dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi klinisi yang berada pada pelayanan 
kesehatan primer (primary care) ketika berusaha menginkorporasikan penemuan baru ke dalam 
pelayanan klinisnya.  Penelitian yang berbasis praktek sehari‐hari ini (practice‐based research) 
menjembatani antara penemuan laboratorium, efektivitas bedside/rawat inap dengan pengawasan 
komplit dan efektivitas klinis sehari‐hari.   

 

 

Gambar 1. Tahapan translational research (diambil dari Westfall et al, 2007). Tiga tahapan riset, T1‐T2‐
#, from bench to bedside to practice, yang diperlukan semuanya untuk memanfaatkan penemuan‐



penemuan ilmiah menjadi suatu pendekatan kesehatan/terapi yang akhirnya dapat benar‐benar 
dirasakan bermanfaat langsung pada masyarakat. 

Translational research T3 ini bermanfaat terutama dalam (1) mengidentifikasi problem yang muncul 
pada praktek sehari‐hari, untuk menjawab adanya celah/gap antara pelayanan yang direkomendasikan  
(recommended care) dengan pelayanan yang diberikan pada kenyataan di lapangan (actual care); (2) 
menunjukkan bahwa terapi yang terbukti efektif pada T1 memang benar‐benar efektif dan dapat 
diberikan terus (sustainable) pada kondisi yang sesungguhnya di lapangan (real world setting of 
ambulatory care); (3) menyediakan “laboratorium” untuk uji perbaikan sistem pada primary care untuk 
memaksimalkan jumlah pasien yang mendapat manfaat dari hasil penemuan medis.    

KOMPLEKSITAS TRANSLATIONAL RESEARCH 
Seperti telah dikemukakan di atas, translational research meliputi beberapa tahap yang memerlukan 
waktu yang lama.  Dari penemuan ilmiah hingga ke praktek klinis sehari‐hari diperlukan sekitar 17 tahun, 
itupun hanya untuk 14% saja dari seluruh temuan ilmiah yang berhasil diterjemahkan (Westfall et al., 
2007).  Aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah infrastruktur dan keahlian (telah dikemukakan 
sebelumnya), regulasi dan metode (Lehmann et al., 2003).  Dari segi regulasi, translational research 
memerlukan aturan dan manajemen baru untuk etika, hukum, dan logistik karena melibatkan pasien.  
Misalnya untuk pengambilan sampel jaringan, harus dicari keseimbangan antara apa yang diperlukan 
peneliti (ukuran, frekuensi, jumlah sampel yang diambil), apa yang dianggap justified dan secara teknik 
memungkinkan oleh klinisi, apa yang dibolehkan oleh komisi etik dengan mempertimbangkan 
kepentingan dan kesehatan pasien dan apa yang diperkenankan dan disetujui oleh pasien. Dari segi 
metode, pemeriksaan/uji (assay) yang digunakan harus divalidasi sebelumnya (spesifik, reprodusibel dan 
sensitif untuk mendeteksi parameter/signature molekuler).  Penggunaan kontrol yang tepat sangat 
esensial untuk dapat menginterpretasi luaran apapun hasil riset.  Standarisasi awal semua metodologi, 
reagen dan kontrol kualitas juga esensial; dan harus dipahami bahwa pengembangan alat untuk riset 
translasi dapat memerlukan waktu yang lama seperti yang diperlukan untuk pengembangan obat.  
Semua hal di atas harus diperhatikan karena kemanfaatan dan validitas data yang dihasilkan dari clinical 
trial sangat bergantung pada kualitas assay dan jumlah sampel yang dianalisis.   

Keberhasilan riset translasi bergantung pada lingkungan riset yang sedapat mungkin berkualitas tinggi 
dan mendukung komunikasi‐kolaborasi antara scientist dan klinisi agar dapat saling berbagi sumberdaya 
yang penting, menghindari duplikasi penelitian, dan mempercepat sampainya penemuan inovatif ke 
pemanfaatan klinisnya.   

STRUKTUR OPERASIONAL 
Karena keahlian yang diperlukan untuk riset translasi sangat bervariasi, maka diperlukan pendekatan 
interdisiplin untuk membangun dan melaksanakannya.  Personel manajemen dan peneliti bisanya 
merupakan gabungan antara para ahli dari berbagai bidang ilmu, tidak hanya scientist (basic sciences, 
epidemiologis, technology development, informatics/computing, dsb), klinisi, praktisi primary care 
maupun organisasi; tapi juga para professional untuk manajemen sumberdaya (keuangan, materi dan 
manusia) bahkan untuk urusan hukum, intellectual property dan komersialisasi.  Para peneliti dapat 
direkrut yang memang professional dengan track record dan publikasi yang relevan; atau memberikan 



kesembatan kepada peneliti baru baik dari basic science maupun klinisi disertai pembekalan 
(coursework) untuk membangun kemampuan mendesain clinical trial, melakukan penelitian secra 
bertanggung jawab (responsible conduct of research) dan menulis proposal pendanaan (grant writing).   

Infrastruktur dapat disentralisasi (misalnya laboratorium sentral/pusat studi) atau terpisah dengan 
manajemen yang berbeda yang dilengkapi dengan suatu mekanisme yang mengatur penggunaan 
bersama suatu fasilitas tertentu (misalnya laboratorium bioinformatik sampai proteomik pada 
Fakultas/Universitas dan pengumpulan dan penyimpanan jaringan sampel atau informasi sampel/data 
dalam bentuk database di Rumah Sakit).  Kedua pendekatan tersebut terutama banyak dipakai di 
luarnegeri seperti di Universitas Pennsylvania (Penn’s Institute for Translational Medicine and 
Therapeutics), Frankfurt‐based International Research Graduate School for Translational Medicine, Dana 
– Farber/Partners CancerCare (Carpenter, 2007; Garber, 2007; Pain, 2007) 

Unit pendukung seperti Regulatory Affairs Unit; Safety Desk and Monitoring Unit dan Protocol Help Desk 
juga diperlukan untuk menjamin bahwa studi yang melibatkan hewan dan manusia memenuhi dan 
mematuhi peraturan lokal, nasional dan standard internasional tetapi tetap memungkinkan fleksibilitas 
dan dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi sesuai dengan perkembangan metodologi dan cara 
evaluasi (Lehmann et al., 2003). 

Pendanaan merupakan salah satu faktor terpenting.  Dana dapat diperoleh dari Pemerintah, baik 
melalui hibah kompetitif maupun non‐kompetitif, kolaborasi dengan organisasi nirlaba/charity yang 
relevan atau dengan swasta termasuk industri farmasi, dan kerjasama dengan lembaga 
pendidikan/penelitian lain dari manca negara.   

KESIMPULAN 
Translational research merupakan aspek penting dalam penelitian terutama dalam membantu 
menemukan terobosan ilmiah dalam bidang kedokteran dan memanfaatkannya semaksimal mungkin 
untuk kesehatan pasien khususnya dan masyarakat umum secara langsung.  Untuk dapat melaksanakan 
dan mengevalusi penelitian jenis ini diperlukan strategi, infrastruktur dan waktu yang tidak sedikit. 
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