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Pengantar Acara Pelatihan 

Tujuan dari acara pelatihan One Health Research Translation ini adalah mengembangkan 
keterampilan Anda dalam Research Translation untuk meningkatkan kemampuan mencegah, 
mendeteksi, dan menanggapi ancaman penyakit zoonosis. Anda akan belajar bagaimana 
mengidentifikasi peluang dalam menerapkan penelitian untuk kebijakan dan program dalam 
mencegah dan mengendalikan penyakit zoonosis, menilai tantangan potensial dan solusi untuk 
Research Translation, serta menggambarkan jalur komunikasi yang mendukung Research 
Translation. Melalui serangkaian kegiatan interaktif, Anda akan mengevaluasi penelitian yang telah 
dipublikasikan yang dilakukan oleh lembaga penelitian Indonesia dan berpikir tentang peran lembaga-
lembaga Indonesia dalam Research Translation, memastikan relevansi materi pelatihan dengan 
pekerjaan Anda dan memberikan landasan bagi Anda untuk menggunakan kapasitas penelitian lokal 
untuk mengatasi tantangan penyakit zoonosis setelah acara pelatihan.  

Tujuan Pembelajaran  

Tujuan Pembelajaran 1 | Mengevaluasi apakah dan bagaimana penelitian dapat diterapkan pada 
kebijakan kesehatan masyarakat dan kedokteran hewan untuk meningkatkan kemampuan untuk 
mencegah, mendeteksi, dan menanggapi penyakit zoonosis di Indonesia. 
 
Setelah menyelesaikan pelatihan ini, peserta akan dapat: 
 

• Menjelaskan sekurang-kurangnya tiga aplikasi dari temuan penelitian dalam literatur ilmiah 
yang disediakan untuk kebijakan kesehatan masyarakat dan kedokteran hewan. 

• Identifikasi setidaknya tiga keterbatasan metodologi penelitian dan temuan dalam literatur 
ilmiah yang disediakan yang memperlemah penerapannya pada kebijakan kesehatan 
masyarakat publik dan veteriner. 

• Mengidentifikasi setidaknya tiga contoh hambatan sistem kesehatan yang dapat mencegah, 
membatasi, atau menunda translation temuan penelitian dalam literatur ilmiah yang diberikan 
untuk kebijakan kesehatan masyarakat dan kedokteran hewan. 

 
Tujuan Pembelajaran 2 | Mengenali faktor-faktor kunci yang mendukung komunikasi lintas sektor 
tentang bagaimana penelitian dapat diterapkan pada kebijakan kesehatan masyarakat dan 
kedokteran hewan untuk meningkatkan kemampuan mencegah, mendeteksi, dan menanggapi 
penyakit zoonosis di Indonesia. 
 
Setelah menyelesaikan pelatihan ini, peserta akan dapat: 
 

• Menetapkan Research Translation dalam konteks One Health; 

• Identifikasi stake holder utama dan peran mereka dalam Research Translation untuk 
mencegah, mendeteksi, dan menanggapi penyakit zoonosis; dan 

• Identifikasi setidaknya tiga tantangan dan solusi potensial untuk komunikasi dua arah antara 
peneliti dan pembuat kebijakan selama Research Translation untuk mengatasi tantangan 
penyakit zoonosis. 

Tinjauan Kegiatan Pelatihan 

Pelatihan ini mencakup beberapa kegiatan interaktif yang akan meningkatkan keterampilan Anda 
dalam Research Translation dan komunikasi lintas sektoral: 

1) Kegiatan Pemetaan Jalur Komunikasi: Mengidentifikasi, memetakan, dan menganalisis jalur 
komunikasi antara lembaga yang terlibat dalam Research Translation untuk meningkatkan 
kemampuan untuk mencegah dan mengendalikan penyakit zoonosis di Indonesia. 

2) Pelatihan Studi Kasus Antrax: Menggunakan penelitian yang dipublikasikan tentang antraks 
yang dilakukan di Indonesia untuk mengidentifikasi dan menilai aplikasi potensial dari temuan 
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penelitian untuk kebijakan dan praktek kesehatan masyarakat dan kedokteran hewan di 
Indonesia. 

3) Pelatihan Studi Kasus Avian Influenza yang Sangat Patogenik (HPAI): Menggunakan
penelitian yang dipublikasikan tentang HPAI yang dilakukan di Indonesia untuk
mengidentifikasi dan menilai aplikasi potensial dari temuan penelitian untuk kebijakan dan
praktek kesehatan masyarakat dan dokter hewan di Indonesia.

4) Menggunakan Kerangka Kerja One Health Research Translation dalam Kegiatan Kerja Anda:
Menjelajahi bagaimana peserta dapat mempromosikan Research Translation untuk
mengatasi tantangan penyakit zoonosis dalam pekerjaan mereka dan membangun jaringan
Research Translation One Health profesional mereka.

Anda akan menyelesaikan kegiatan ini dengan kelompok campuran peserta pelatihan yang mewakili 
sektor penelitian, kesehatan masyarakat, dan kesehatan hewan. Setiap kegiatan melibatkan diskusi 
kelompok kecil dan membutuhkan peserta dari berbagai sektor untuk berbagi perspektif dan 
pengalaman mereka untuk menyelesaikan kegiatan, memungkinkan Anda untuk belajar dari keahlian 
masing-masing. Kegiatan berfokus pada nilai pendekatan One Health untuk pencegahan dan 
pengendalian penyakit zoonotik, yang melibatkan komunikasi dan kolaborasi di sektor kesehatan 
publik, pertanian, dan lingkungan untuk mencapai hasil kesehatan yang lebih baik bagi manusia, 
hewan, dan lingkungan. Kegiatan pelatihan juga menekankan pentingnya mengintegrasikan 
perspektif peneliti dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan dan menerapkan aplikasi penelitian 
berbasis bukti yang relevan secara lokal, efektif, dan bermanfaat. Untuk mendukung pendekatan 
kolaboratif terhadap Research Translation ini, kegiatan akan memberikan peluang bagi Anda untuk 
jaringan dengan sesama peserta untuk menumbuhkan jaringan terjemahan riset One Health Anda. 

Ruang lingkup pelatihan ini adalah Research Translation terapan dan temuan pengawasan untuk 
tantangan tingkat masyarakat dalam kesehatan publik dan hewan. Ini termasuk pengawasan yang 
dilakukan sebagai bagian dari proyek penelitian atau kegiatan pengawasan rutin yang dilakukan oleh 
lembaga kesehatan masyarakat dan veteriner. 

Gambaran Paket Peserta 

Paket peserta ini mencakup informasi dan lembar kerja yang Anda perlukan untuk menyelesaikan 
semua kegiatan pelatihan, termasuk: 

1) Informasi latar belakang, termasuk daftar istilah kunci yang terkait dengan Research
Translation, One Health dan Kerangka Kerja One Health Research Translation yang
memandu latihan studi kasus;

2) Deskripsi dan instruksi untuk setiap kegiatan pelatihan;
3) Lembar kerja untuk menyelesaikan kegiatan dan mencatat; dan
4) Halaman catatan kosong untuk catatan tambahan selama pelatihan.

Selain itu, Anda harus sudah menerima dan meninjau sebelum acara pelatihan enam artikel yang 
menjadi dasar latihan studi kasus (tidak termasuk dalam paket ini). 
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Daftar Istilah Definisi Kunci 

Biorisk: Kombinasi kemungkinan dan konsekuensi dari efek samping yang melibatkan bahan 
biologis setelah paparan yang tidak disengaja, pelepasan atau kehilangan yang tidak disengaja, 
pengalihan, pencurian, penyalahgunaan, atau pelepasan yang disengaja. 

Manajemen Biorisk: Sistem, proses, dan praktik yang digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, 
mengendalikan, dan memantau risiko biosafety dan biosecurity yang ditimbulkan oleh bekerja 
dengan, menyimpan, mengangkut, atau membuang bahan biologis di laboratorium atau lapangan. 

Biosafety: Penggunaan prinsip, teknologi, dan praktik kontainmen diterapkan untuk mencegah 
paparan yang tidak disengaja atau pelepasan bahan biologis secara tidak sengaja dari 
laboratorium atau studi lapangan. 

Biosekuriti: Tindakan yang diambil untuk melindungi, mengendalikan, dan 
mempertanggungjawabkan bahan biologis untuk mencegah kehilangan, pengalihan, pencurian, 
penyalahgunaan, atau pelepasan yang disengaja dari laboratorium atau pengaturan lapangan. 

Disiplin: Cabang pengetahuan, instruksi, atau pembelajaran (misalnya, ekonomi, virologi, 
epidemiologi, hukum, kedokteran klinis, dll.). 1 

• Interdisipliner: Melibatkan tindakan yang terjadi antara atau di antara lebih dari satu disiplin,
menghasilkan sintesis perspektif dan informasi untuk mencapai integrasi pengetahuan. 2

• Multisektoral/multidisiplin: Melibatkan partisipasi lebih dari satu sektor dan / atau lebih dari
satu disiplin; di sini, mengacu pada termasuk beberapa entitas di seluruh antarmuka
manusia-hewan-lingkungan untuk bersama-sama menangani kesehatan dengan cara yang
lebih efektif, efisien, atau berkelanjutan daripada yang mungkin dicapai oleh satu sektor yang
bertindak sendiri. 3

Sistem Kesehatan: Semua entitas publik, swasta, dan sukarela yang berkontribusi pada pengiriman 
kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan, baik pada skala lokal, nasional, atau global. 4 

One Health: Pendekatan multi-sektoral, interdisipliner yang mengakui bahwa kesehatan manusia, 
hewan, dan lingkungan saling terkait, dan itu mendorong upaya kolaboratif berbagai sektor dan 
disiplin yang bekerja secara lokal, nasional, dan global untuk mengatasi ancaman kesehatan 
bersama dan mencapai kesehatan terbaik untuk manusia, hewan, dan lingkungan.5 

One Health Stakeholder: Setiap individu atau grup yang: 

• Terlibat dalam mencegah atau mengelola ancaman kesehatan pada antarmuka manusia-
hewan-lingkungan (misalnya, peneliti atau pembuat kebijakan), atau

• Mempengaruhi, dipengaruhi oleh, atau merasa dirinya terpengaruh oleh ancaman kesehatan
semacam itu, termasuk mereka yang mungkin terpengaruh oleh tindakan manajemen risiko
terkait (misalnya, anggota masyarakat, petani, dll.).

Pilar: Langkah-langkah dalam Kerangka One Health Research Translation Satu dikategorikan ke 
dalam tiga pilar: bukti penelitian, kebijakan, dan integrasi. Pilar bukti penelitian berfokus pada 
pembangkitan dan evaluasi bukti penelitian; pilar kebijakan berfokus pada pemahaman tantangan 
sistem kesehatan yang dapat diinformasikan oleh penelitian dan penerapan aplikasi penelitian; 
dan pilar integrasi berfokus pada mengintegrasikan penelitian dan perspektif kebijakan untuk 

1 Adapted from: Collaboration and Partnership Module (2014) SEAOHUN One Health Course  
2 Adapted from: FAO/OIE/WHO Draft Tripartite Zoonotic Disease Guide and Collaboration and Partnership Module 

(2014) SEAOHUN One Health Course 
3 Adapted from: Draft FAO/OIE/WHO Draft Tripartite Zoonotic Disease Guide 
4 Adapted from: One Health Operational Framework for Strengthening Human, Animal, and Environmental Public Health 

Systems at their Interface. World Bank Group and Eco Health Alliance. 2018. 
5 Adapted from: CDC One Health. https://www.cdc.gov/onehealth/ and One Health Initiative 

http://www.onehealthinitiative.com/about.php 

https://www.cdc.gov/onehealth/
http://www.onehealthinitiative.com/about.php


Daftar Istilah Definisi Kunci 

5 

menginformasikan pengembangan aplikasi penelitian yang bermanfaat, berguna, dan relevan 
secara lokal. 

Kebijakan: Hukum, peraturan, tindakan administratif, strategi, dan keputusan lain, rencana, dan 
praktik pemerintah dan lembaga lain yang dirumuskan untuk mengarahkan tindakan dalam 
mengejar tujuan-tujuan kemasyarakatan tertentu. 

• Pembuat kebijakan: Setiap individu dengan wewenang dan tanggung jawab untuk
mempengaruhi pengembangan, implementasi, penegakan, pemantauan, dan / atau evaluasi
kebijakan di tingkat lokal, nasional, atau regional. Dalam materi pelatihan ini, pembuat
kebijakan termasuk individu yang terlibat dalam pengembangan kebijakan dan evaluasi dan /

• atau kerja lapangan untuk menerapkan, menegakkan, atau memantau kebijakan.

Aplikasi Penelitian: Penggunaan temuan penelitian untuk memodifikasi yang ada atau 
menginformasikan pengembangan program baru, kebijakan, praktik, produk atau layanan untuk 
mencegah, mendeteksi, atau menanggapi penyakit zoonosis. 6 

• Catatan: Studi kasus ini berfokus pada penerapan riset terapan untuk tantangan tingkat
masyarakat dalam kesehatan manusia, hewan, atau lingkungan. Research translation untuk
mengatasi tantangan kesehatan pada tingkat individu, misalnya melalui pengembangan
vaksin, terapi, atau pedoman praktik klinis, juga penting untuk memperkuat sistem kesehatan.
Mereka yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang research translation klinis
didorong untuk meninjau banyak sumber daya yang telah dikembangkan untuk
menginformasikan proses ini. 7,8,9

Research translation: Research translation adalah proses yang dinamis dan berulang dalam 
menerapkan temuan penelitian yang mencakup sintesis, penyebaran, pertukaran, dan penerapan 
pengetahuan untuk meningkatkan sistem kesehatan. 10,11,12 

• Catatan: Research translation dapat didefinisikan lebih luas untuk menyertakan bidang selain
kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Dalam materi pelatihan ini, istilah research
translation hanya akan digunakan sebagaimana didefinisikan di atas.

Research Translation dalam konteks One Health: Proses yang dinamis dan berulang-ulang yang 
melibatkan upaya kolaboratif antara sektor kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan untuk 
menerapkan temuan penelitian untuk mengatasi ancaman kesehatan bersama pada antarmuka 
manusia-hewan-lingkungan. Fitur utama termasuk: 

• Pertimbangan bagaimana informasi dari berbagai sektor dapat menginformasikan aplikasi
penelitian;

• Evaluasi efek lintas-sektor dari aplikasi penelitian; dan

• Penyempurnaan aplikasi penelitian untuk memaksimalkan manfaat lintas sektoral.

Sektor: Apakah misi dan area utama tanggung jawab akademis, profesional, pemerintah, atau 
organisasi lain terkait dengan kesehatan manusia, hewan, atau lingkungan / ekosistem (misalnya, 
sektor kesehatan hewan). 

6 How funding agencies can support research use in healthcare: an online province-wide survey to determine knowledge 
translation needs. B. Holmes, M. Schellenberg, K. Schell, and G. Scarrow. Implement Sci. 2014. 9:71. 

7 The continuum of translation research in genomic medicine: how can we accelerate the appropriate integration of human 
genome discoveries into health care and disease prevention. M. Khoury, M. Gwinn, P. Yoon, N. Dowling, C. Moore, 
and L. Bradley. Genetics in Medicine. 2007 9, 665-674. 

8 Translational research: understanding the continuum from bench to bedside. B. Drolet and N. Lorenzi. Transl Res. 2011. 
Jan; 157(1):1-5. 

9 The NIH Roadmap. E. Zerhouni. Science. 2003. 302(5642):63-72. 
10 Adapted from: Canadian Institutes of Health Research (CIHR) http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/29418.html  
11 Adapted from: The knowledge-value chain: A conceptual framework for knowledge translation in health. R. Landry, N. 

Amara, A. Pablos-Mendes, R. Shademani, and I. Gold. Bull World Health Organ. 2006. 84(8): 597-602. 
12 Adapted from: Using knowledge translation as a framework for the design of a research protocol. S. Fredericks, G. 

Martorella, and C. Catallo. Int J Nurs Pract. 2015. 21 Suppl 2:157-63 

http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/29418.html
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• Catatan: Sektor jangka juga digunakan untuk menggambarkan organisasi berdasarkan faktor-
faktor lain, termasuk struktur keuangan dan sumber pendanaan (misalnya, nirlaba, publik,
swasta), bagian dari ekonomi (misalnya, pertanian, energi), ladang, atau disiplin. Dalam
materi pelatihan ini, sektor istilah akan digunakan hanya sebagaimana didefinisikan di atas.

Komunikasi dua arah: Komunikasi berkelanjutan, dua arah antara: 

• Para peneliti dan pembuat kebijakan tentang temuan penelitian yang dapat diterapkan untuk
tantangan sistem kesehatan dan kebutuhan sistem kesehatan yang dapat diinformasikan
oleh penelitian;

• Para pemangku kepentingan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan tentang dampak
lintas sektor dari tantangan sistem kesehatan dan aplikasi penelitian potensial.
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Kerangka Kerja Penerjemahan Penelitian dalam Konteks One 
Health 

Pengantar 

Research Translation adalah proses yang dinamis dan berulang dalam menerapkan temuan 
penelitian yang dimulai pada penemuan dan mengarah pada penerapan pengetahuan untuk 
meningkatkan sistem kesehatan. Ini membutuhkan komunikasi dan kolaborasi antara peneliti dan 
pembuat kebijakan untuk mensintesis, menyebarluaskan, dan bertukar informasi untuk merancang 
dan mengimplementasikan aplikasi penelitian yang relevan secara lokal, bermanfaat, dan efektif. 
Penerapan penelitian untuk mengatasi ancaman kesehatan pada antarmuka manusia-hewan-
lingkungan menimbulkan tingkat kerumitan tambahan karena ancaman dan solusi potensial 
melibatkan banyak sektor. Sifat multi-sektor Research Translation dalam konteks One Health 
menghadirkan tantangan dan peluang. Meskipun lanskap ancaman kompleks, solusi yang 
menargetkan satu sektor juga dapat bermanfaat bagi sektor lain, dan informasi serta sumber daya 
dapat dibagikan lintas sektor untuk mengatasi tantangan sistem kesehatan secara lebih efisien dan 
efektif. 

Siklus Research Translation 

Siklus Research Translation (Gambar 1) menggambarkan langkah-langkah yang terlibat dalam siklus, 
proses berulang untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi penelitian untuk mengatasi 
tantangan One Health. Siklus ini disertai oleh Kerangka Kerja One Health Research Translation 
(Gambar 3), yang memberikan rincian tambahan tentang pemangku kepentingan, konsep, dan 
proses yang menginformasikan setiap langkah dari siklus yang dijelaskan di bawah ini. Baik peneliti 
dan pembuat kebijakan dari semua sektor One Health yang relevan berkontribusi pada langkah-
langkah dari Siklus Research Translation. Siklus dan kerangka kerja berfokus pada peran peneliti 
yang menghasilkan temuan penelitian tentang penyakit zoonosis dan pembuat kebijakan yang 
menggunakan temuan penelitian untuk menginformasikan pengembangan, implementasi, dan / atau 
pemantauan kebijakan dan program untuk mencegah dan mengendalikan penyakit zoonosis. 
Pembuat kebijakan dan lembaga yang bertanggung jawab untuk mendanai penelitian juga 
memainkan peran penting dalam Research Translation dengan mendukung penelitian yang 
membahas kebutuhan sistem kesehatan prioritas. Siklus dan kerangka kerja tidak secara eksplisit 
mempertimbangkan peran pemberi dana penelitian, tetapi dapat diadaptasi untuk melakukannya 

Siklus dan kerangka kerja ini mensintesis dan mengadaptasi unsur-unsur dari Research Translation 
yang ada dan kerangka kerja penerjemahan pengetahuan untuk fokus pada penerapan riset terapan 
untuk tantangan tingkat masyarakat dalam sistem kesehatan dan memperhitungkan sifat multi-sektor 
Research Translation dalam konteks One Health. Keduanya konseptual; masing-masing 
menggambarkan hubungan antara elemen universal Research Translation untuk membantu para 
pemangku kepentingan memahami dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Research 
Translation untuk tantangan One Health. Elemen-elemen ini disusun secara berurutan, langkah-
bijaksana untuk juga menggambarkan proses menerjemahkan penelitian ke kebijakan dan praktik, 
tetapi siklus dan kerangka kerja tidak menangkap semua kegiatan yang diperlukan untuk 
mengoperasionalkan proses sepenuhnya. Secara khusus, menerapkan temuan penelitian dalam 
sistem kesehatan membutuhkan kegiatan tambahan termasuk pemantauan dan evaluasi yang tidak 
tertangkap dalam siklus dan kerangka kerja. Lampiran 1 memberikan uraian singkat tentang 
kerangka kerja yang dipilih yang menggambarkan aspek Research Translation secara lebih rinci, 
seperti implementasi. 
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Siklus Research Translation melibatkan enam langkah berurutan (Gambar 1), yang diberi nomor 
pada gambar untuk menunjukkan perkembangan satu langkah ke langkah lainnya: 

• Langkah 1: Merancang dan melakukan penelitian. Peneliti mendesain dan melakukan
penelitian untuk mengatasi kesenjangan dalam pengetahuan ilmiah tentang penyakit
zoonosis atau ancaman kesehatan bersama lainnya pada antarmuka manusia-hewan-
lingkungan.

• Langkah 2: Identifikasi aplikasi potensial dari temuan penelitian. Peneliti dan pembuat
kebijakan mengidentifikasi aplikasi dari temuan penelitian (Langkah 1 keluaran) yang
membahas prioritas Satu tantangan Kesehatan.

• Langkah 3: Beradaptasi dengan konteks lokal. Peneliti dan pembuat kebijakan
mengadaptasi aplikasi penelitian (Langkah 2 keluaran) untuk kebutuhan, budaya, dan sistem
kesehatan dari yurisdiksi target (s). Aspek kunci dari langkah ini adalah mengintegrasikan
penelitian dan pengetahuan kebijakan dan pengalaman untuk mengidentifikasi solusi untuk
menghindari atau mengatasi keterbatasan penelitian dan hambatan sistem kesehatan untuk
penerapan temuan penelitian.

• Langkah 4: Optimalkan manfaat di seluruh sektor One Health. Peneliti dan pembuat
kebijakan menyesuaikan aplikasi penelitian (Langkah 3 keluaran) untuk memaksimalkan
manfaatnya bagi semua sektor One Health, dengan mempertimbangkan efek pada sektor lain
dan menggabungkan temuan penelitian dan sumber daya yang relevan dari masing-masing
sektor.

Gambar 1. Siklus Research Translation yang menjelaskan langkah-langkah yang terlibat dalam aplikasi penelitian untuk 
kebijakan dan program untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggapi penyakit zoonosis. Panah diwarnai berdasarkan 
apakah langkah melibatkan peneliti dan / atau masukan atau aktivitas pembuat kebijakan: bayangan biru muda menunjukkan 
bahwa langkah utamanya dilakukan oleh peneliti, bayangan biru intermediate menunjukkan bahwa langkah utamanya dilakukan 
oleh pembuat kebijakan, dan bayangan biru gelap menunjukkan bahwa baik peneliti dan masukan pembuat kebijakan diperlukan. 
Lingkaran hijau menggambarkan benang komunikasi yang mendukung semua langkah dalam siklus (lihat bagian “Kerangka 
Research Translation Kesehatan”). garis putus-putus yang membagi dua panah Langkah 2, 3, 4, dan 6 menunjukkan bahwa 
komunikasi lintas-pilar antara peneliti dan pembuat kebijakan sangat penting untuk langkah-langkah tersebut. 
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• Langkah 5: Menerapkan temuan penelitian. Pembuat kebijakan mengimplementasikan,
memantau, dan mengevaluasi aplikasi penelitian (Langkah 4 output).

• Langkah 6: Bersama-sama identifikasi kebutuhan penelitian di masa depan. Peneliti dan
pembuat kebijakan menyintesis informasi tentang kesenjangan pengetahuan ilmiah dan
tantangan One Health yang luar biasa untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan
kebutuhan penelitian.

Setelah Langkah 6 selesai, peneliti mendesain dan melakukan studi (Langkah 1) untuk mengatasi 
kebutuhan penelitian prioritas tinggi yang diidentifikasi bersama oleh para peneliti dan pembuat 
kebijakan, memulai siklus lagi. 

Pemangku kepentingan dapat menentukan pada Langkah 3 bahwa aplikasi penelitian tidak layak 
pada saat ini jika keterbatasan hambatan penelitian atau sistem kesehatan untuk implementasi tidak 
dapat diatasi. Dalam situasi itu, para pemangku kepentingan dapat melewati Langkah 5 (menerapkan 
temuan penelitian) dan menggunakan Langkah 4 dan 6 untuk memandu rancangan studi baru yang 
akan membantu mengatasi keterbatasan penelitian, menyelesaikan hambatan sistem kesehatan, dan 
memaksimalkan manfaat lintas sektoral dari usulan aplikasi penelitian. 

Siklus ini fleksibel, sehingga para pemangku kepentingan dapat menyesuaikannya untuk tantangan 
yurisdiksi (regional, nasional, atau sub-nasional) dan sistem kesehatan mereka. Satu pemangku 
kepentingan Kesehatan dapat memasuki siklus di beberapa titik: 

• Langkah 1: Desain dan pelaksanaan penelitian untuk memenuhi kebutuhan penelitian
prioritas yang telah diidentifikasi.

• Langkah 2: Identifikasi aplikasi potensial dari penelitian yang telah dilakukan dan
disebarluaskan.

• Langkah 6: Identifikasi penelitian prioritas tinggi perlu mengatasi tantangan utama dalam
kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.

Titik awal terbaik untuk Research Translation akan bervariasi tergantung pada masalah sistem 
kesehatan yang ditangani, temuan penelitian yang tersedia, struktur tata kelola dan budaya dari 
kelompok pemangku kepentingan yang terlibat, dan faktor lainnya. 

Kontribusi peneliti dan pembuat kebijakan terhadap Siklus Research Translation bervariasi 
tergantung pada langkah sebagaimana ditunjukkan oleh warna langkah pada Gambar 1 dan 3. 
Langkah 1 (merancang dan melakukan penelitian, bayangan biru terang) dilakukan terutama oleh 
para peneliti. Langkah 5 (menerapkan temuan penelitian, shading biru intermediate) dilakukan 
terutama oleh para pembuat kebijakan. Sebaliknya, masukan bersama para peneliti dan pembuat 
kebijakan sangat penting untuk Langkah 2, 3, 4, dan 6 (bayangan biru tua). Beberapa lembaga dan 
pemangku kepentingan dapat dilibatkan dalam kegiatan penelitian dan kebijakan, sedangkan yang 
lain didedikasikan untuk kegiatan penelitian atau kebijakan. 

Kerangka Kerja One Health Research Translation 

Kerangka Kerja One Health Research Translation (Gambar 2 dan Tabel 1) mengilustrasikan 
bagaimana perspektif dan pengalaman penelitian dan kebijakan berkontribusi pada Langkah 2 - 4 
dan 6 dari Siklus Research Translation. Kerangka kerja ini menyediakan struktur untuk menganalisis 
apakah dan bagaimana temuan penelitian dapat diterapkan untuk meningkatkan kesehatan manusia, 
hewan, dan / atau lingkungan. Unsur-unsur kerangka kerja disusun dalam tiga pilar: Pilar Bukti 
Penelitian, Pilar Kebijakan, dan Pilar Integrasi, yang didukung oleh Rangkaian Komunikasi. 

• Elemen dalam Pilar Bukti Penelitian menarik dari literatur ilmiah dan pengalaman peneliti
untuk memungkinkan penilaian relevansi dan kekuatan temuan penelitian yang berkaitan
dengan kebijakan dan program untuk mencegah dan mengendalikan penyakit zoonosis atau
ancaman kesehatan bersama lainnya pada manusia-hewan. antarmuka -environment.

• Elemen dalam Pilar Kebijakan diambil dari kepustakaan kebijakan dan pengetahuan dan
pengalaman pembuat kebijakan untuk memungkinkan evaluasi kebutuhan sistem kesehatan
dan struktur pemerintahan, praktik saat ini, dan budaya yang berlaku di sistem kesehatan
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publik, hewan, dan lingkungan yang mempengaruhi Research Translation menjadi Satu 
Tantangan kesehatan. 

• Elemen dalam Pilar Integrasi melibatkan mensintesis pengetahuan dan pengalaman peneliti
dan pembuat kebijakan tentang penelitian dan sistem kesehatan setempat untuk menerapkan
temuan penelitian dengan cara yang relevan, efektif, dan menguntungkan setempat.

• Rangkaian Komunikasi melibatkan komunikasi dua arah dan pembagian informasi antara
peneliti dan pembuat kebijakan dan lintas sektor tentang temuan penelitian, aplikasi, dan
sistem kesehatan perlu mendukung konsep dan kegiatan pilar Integrasi.

Kerangka ini mencakup semua enam langkah dari Siklus Research Translation (Gambar 2, kotak 
digambar sebagai panah untuk menunjukkan perkembangan satu langkah ke langkah lainnya, seperti 
dalam siklus). Untuk langkah-langkah yang membutuhkan masukan bersama dari peneliti dan 
pembuat kebijakan (langkah 2 - 4 dan 6), kerangka kerja ini mencakup sub-langkah tambahan 
(Gambar 2, kotak) yang menjelaskan kegiatan penelitian dan kebijakan khusus yang memberikan 
landasan untuk langkah tersebut (Gambar 2, kotak digambar sebagai panah). Langkah-langkah dan 
sub-langkah disusun ke dalam pilar (kolom) tergantung pada apakah pengetahuan, pengalaman, dan 
kegiatan peneliti dan / atau pembuat kebijakan memainkan peran utama. Dalam langkah 2 - 4 dan 6 
dari siklus, output pilar Bukti Penelitian dan Kebijakan harus dievaluasi dan disintesis seperti yang 
dijelaskan dalam langkah pilar Integrasi sebelum maju ke langkah berikutnya dari siklus. 

Gambar 2. Kerangka One Health Research Translation yang menggambarkan integrasi perspektif peneliti dan pembuat 
kebijakan dan pertimbangan lintas sektoral yang menginformasikan langkah-langkah dalam Siklus Research 
Translation. Angka-angka mengacu pada langkah-langkah Siklus (Gambar 1). Kerangka kerja ini mencakup enam langkah 
dalam siklus (kotak digambar sebagai panah) dan sub-langkah untuk langkah 2 - 4 dan 6 (kotak). Kotak diberi warna dan 
ditempatkan dalam pilar (kolom) berdasarkan apakah peneliti dan / atau masukan atau aktivitas pembuat kebijakan terlibat 
dalam langkah atau sub-langkah: bayangan biru muda menunjukkan bahwa langkah tersebut dilakukan oleh peneliti, bayangan 
biru intermediate menunjukkan bahwa Langkah ini dilakukan oleh pembuat kebijakan, dan bayangan biru gelap menunjukkan 
bahwa baik peneliti maupun pembuat kebijakan berkontribusi pada langkah atau sub-langkah tersebut. Panah hijau 
menggambarkan Komunikasi; garis lingkaran terbuka dalam panah hijau mewakili komunikasi lintas pilar antara peneliti dan 
pembuat kebijakan. Panah putih dalam sub-langkah pilar Bukti Penelitian dan Kebijakan menunjukkan bahwa output mereka 
secara langsung menginformasikan langkah pilar Integrasi terkait. 
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Tabel di bawah ini mencakup uraian langkah-langkah dan sub-langkah pilar Penelitian Bukti, 
Kebijakan, dan Integrasi dalam Kerangka Kerja One Health Research Translation. Deskripsi fokus 
pada Research Translation untuk tantangan penyakit zoonosis, yang merupakan fokus dari materi 
pelatihan ini. 

Langkah Pilar Bukti Penelitian Pilar Integrasi Pilar Kebijakan 

1 Merancang dan 
melakukan penelitian. 

Merancang dan 
melakukan penelitian 
terapan untuk mengatasi 
kesenjangan dalam 
pengetahuan ilmiah 
tentang penyakit 
zoonosis. 

2 Identifikasi temuan 
penelitian baru. 

Identifikasi aplikasi 
potensial dari temuan 

penelitian. 

Identifikasi tantangan 
penyakit zoonosis. 

Identifikasi temuan 
penelitian baru dari 
literatur ilmiah dan sumber 
penelitian lain yang 
tersedia untuk umum yang 
dapat diterapkan untuk 
tantangan penyakit 
zoonosis. 

Identifikasi aplikasi dari 
temuan penelitian yang 
menarik untuk kebijakan dan 
program untuk mencegah, 
mengendalikan, dan / atau 
menanggapi penyakit 
zoonosis. Pertimbangkan 
cara-cara di mana penelitian 
dapat memperkuat 
kebijakan / program yang 
ada atau membantu 
pengembangan kebijakan / 
program baru. 

Identifikasi kebijakan 
atau tantangan lapangan 
untuk mencegah dan 
mengendalikan penyakit 
zoonosis yang dapat 
diinformasikan oleh 
temuan penelitian yang 
menarik. 

3 
Menilai keterbatasan 

dan kekuatan 
penelitian. 

Beradaptasi dengan 
konteks lokal. 

Identifikasi faktor 
sistem kesehatan 
yang menghambat 
atau mendukung 
penerjemahan. 

Identifikasi batasan dan 
kekuatan metodologi 
penelitian dan temuan 
yang mempengaruhi 
potensinya untuk aplikasi. 

Memperbaiki aplikasi 
penelitian untuk kebutuhan, 
budaya, dan sistem 
kesehatan dari yurisdiksi 
target (s). Aspek kunci dari 
langkah ini adalah 
mengintegrasikan penelitian 
dan pengetahuan kebijakan 
dan pengalaman untuk 
mencari solusi untuk 
menghindari atau mengatasi 
keterbatasan penelitian dan 
hambatan sistem kesehatan 
untuk aplikasi. 

Identifikasi faktor-faktor 
dalam sistem kesehtan 
lokal yang dapat 
menghambat atau 
mendukung aplikasi dari 
temuan penelitian yang 
menarik, seperti 
kebijakan lokal, 
infrastruktur sistem 
kesehatan, dan budaya. 
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4 
Identifikasi temuan 
penelitian lain yang 

relevan. 

Optimalkan manfaat di 
seluruh sektor One 

Health. 

Pertimbangkan nilai 
aplikasi di sektor One 

Health lainnya. 

Identifikasi temuan 
penelitian lain yang dapat 
menginformasikan aplikasi 
penelitian, termasuk studi 
dari disiplin lain atau 
sektor One Health. 

Adaptasikan aplikasi 
penelitian untuk 
memaksimalkan manfaatnya 
bagi semua sektor One 
Health dengan 
mempertimbangkan dampak 
pada sektor lain dan 
menggabungkan temuan 
penelitian dan sumber daya 
yang relevan dari masing-
masing sektor yang terkena 
dampak. 

Tentukan bagaimana 
aplikasi penelitian dapat 
mempengaruhi sektor 
lain dan mengidentifikasi 
keahlian atau sumber 
daya dari sektor lain yang 
dapat membantu dalam 
desain atau penerapan 
aplikasi. 

5 Menerapkan temuan 
penelitian. 

Menerapkan temuan 
penelitian untuk 
kebijakan dan program 
untuk mencegah, 
mengendalikan, dan / 
atau menanggapi 
penyakit zoonosis. 

6 Identifikasi pertanyaan 
ilmiah yang luar biasa. 

Bersama-sama 
mengidentifikasi 

kebutuhan penelitian di 
masa depan. 

Menilai kembali 
tantangan penyakit 

zoonosis. 

Identifikasi kesenjangan 
luar biasa dalam 
pengetahuan ilmiah yang 
berkaitan dengan 
mencegah, mendeteksi, 
dan menanggapi penyakit 
zoonosis. 

Mensintesis informasi 
tentang kesenjangan 
pengetahuan ilmiah yang 
luar biasa dan tantangan 
untuk pencegahan dan 
pengendalian penyakit 
zoonotik untuk 
mengidentifikasi dan 
memprioritaskan kebutuhan 
penelitian. 

Menilai kembali prioritas 
tantangan penyakit 
zoonosis mengingat 
kemampuan 
pencegahan, deteksi, 
dan respons yang 
diperkuat oleh aplikasi 
penelitian. 

Rangkaian komunikasi: Komunikasi Pemangku kepentingan Mendukung Research 
Translation dalam Konteks One Health 

Komunikasi mendukung setiap langkah Siklus Research Translation, termasuk: 

• Komunikasi lintas-pilar antara peneliti dan pembuat kebijakan tentang: a) temuan penelitian
yang dapat diterapkan untuk memperkuat kebijakan dan program untuk pencegahan dan
pengendalian penyakit infeksi; dan b) kebutuhan penelitian untuk mengatasi tantangan sistem
kesehatan.

• Komunikasi lintas sektor antara sektor kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan untuk
memasukkan pertimbangan One Health ke dalam proyek penelitian, mempertimbangkan efek
aplikasi penelitian pada sektor lain, dan menyesuaikan aplikasi penelitian dengan
pengetahuan lintas sektoral, informasi, atau sumber daya.

Gambar 3 menunjukkan dua “sumbu” komunikasi ini - lintas pilar dan lintas sektor - yang mendukung 
pengembangan aplikasi penelitian yang relevan secara lokal, efektif, dan bermanfaat bagi kesehatan 
manusia, hewan, dan lingkungan. 
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Siklus dan kerangka kerja menunjukkan pentingnya komunikasi dua arah dan pembagian informasi 
antara kelompok-kelompok pemangku kepentingan melalui benang Komunikasi (Gambar 1, lingkaran 
hijau dan Gambar 2, panah hijau). Melibatkan semua kelompok pemangku kepentingan yang relevan 
selama proses Research Translation untuk tantangan One Health sangat penting. Komunikasi lintas 
sektor penting sepanjang siklus, dan komunikasi lintas pilar sangat penting dalam langkah 2 - 4 dan 6 
yang memerlukan masukan bersama dari peneliti dan pembuat kebijakan.  

Penggunaan Siklus Penerjemahan Penerjemahan dan Kerangka Kerja One Health 
Research Translation dalam materi pelatihan 

Anda dapat menggunakan Siklus Research Translation dan Kerangka Kerja One Health Research 

Translation sebagai alat untuk mengeksplorasi Research Translation untuk sistem kesehatan 

masyarakat dan hewan dalam latihan studi kasus tentang flu burung yang sangat patogen dan 

anthrax. Latihan studi kasus dimulai pada Langkah 2 dari siklus. Untuk latihan ini, beberapa publikasi 

telah dipilih untuk diskusi yang menggambarkan penelitian terapan pada HPAI dan anthrax di 

Indonesia. Dalam format diskusi kelompok kecil, Anda dapat menggunakan kerangka kerja untuk 

mengevaluasi apakah dan bagaimana temuan penelitian dalam publikasi yang dipilih dapat 

diterapkan pada kebijakan dan program HPAI dan anthrax tentang pencegahan dan pengendalian 

untuk mengurangi dampak dari penyakit tersebut di Indonesia. 

Gambar 3. Komunikasi lintas sektor dan lintas-pilar yang mendukung Research Translation untuk menjawab 
tantangan One Health. Sektor kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan masing-masing direpresentasikan sebagai 
lingkaran. Setiap sektor mencakup peneliti dan pembuat kebijakan yang berfokus pada kegiatan penelitian dan kebijakan 
yang relevan dengan sektor mereka. Garis antara lingkaran yang tumpang tindih merepresentasikan antarmuka 
komunikasi. Garis-garis solid dan garis lingkaran terbuka mewakili antarmuka komunikasi antar sektor, sementara garis 
lingkaran tertutup mewakili antarmuka komunikasi lintas-pilar dalam setiap sektor. 
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Lembar Kerja Peserta: Memetakan Jalur Komunikasi untuk 
Research Translation untuk Mengatasi Satu Tantangan Kesehatan 

Tujuan 

Untuk mengidentifikasi, memetakan, dan menganalisis jalur komunikasi antara organisasi yang 
terlibat dalam Research Translation untuk meningkatkan kemampuan untuk mencegah, mendeteksi, 
atau menanggapi penyakit zoonosis di Indonesia. 

Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran: Mengenali faktor-faktor kunci yang mendukung komunikasi lintas sektor 
tentang bagaimana penelitian dapat diterapkan pada kebijakan kesehatan dan kedokteran hewan 
masyarakat untuk meningkatkan kemampuan untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi 
penyakit zoonosis di Indonesia. 

• Mengidentifikasi pemangku kepentingan utama dan peran mereka dalam Research
Translation untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi penyakit zoonosis.

• Mengidentifikasi setidaknya tiga tantangan dan solusi potensial untuk komunikasi dua arah
antara peneliti dan pembuat kebijakan selama Research Translation untuk mengatasi
tantangan penyakit zoonosis.

Tinjauan Kegiatan 

Penerapan bukti penelitian untuk kebijakan dan program untuk mencegah, mendeteksi, dan 
menanggapi penyakit zoonosis adalah proses kompleks yang melibatkan banyak lembaga beragam 
dan membutuhkan komunikasi dan kolaborasi antara peneliti dan pembuat kebijakan dan di seluruh 
sektor kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Komunikasi lintas-pilar dan lintas sektor tentang 
praktik dan kebutuhan penelitian dan sistem kesehatan sepanjang siklus Research Translation 
adalah kunci untuk desain dan implementasi aplikasi penelitian yang relevan secara lokal, efektif, dan 
bermanfaat. Dalam kegiatan ini, Anda akan menjelajahi jaringan komunikasi yang diperlukan untuk 
mendukung Research Translation terhadap tantangan penyakit zoonosis di Indonesia. Fasilitator 
akan memandu Anda melalui proses mengidentifikasi, memetakan, dan menganalisis jalur 
komunikasi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam Research Translation untuk meningkatkan 
kemampuan untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi penyakit zoonosis. 

Sepanjang kegiatan ini, Anda diharapkan untuk: 

• Baca, pertimbangkan, dan jawab dengan kemampuan terbaik Anda, pertanyaan-pertanyaan
yang terkandung dalam setiap langkah.

• Kontribusikan jawaban dan tanggapan yang penuh perhatian dan hormat kepada ide rekan
Anda selama diskusi kelompok.

Tinjauan Kegiatan Pemetaan Jalur Komunikasi 

• Bagian 1: Peserta akan bekerja secara individual dan dalam kelompok kecil untuk
mengembangkan daftar konsensus lembaga yang terlibat dalam Research Translation untuk
penyakit yang dipilih.

• Bagian 2: Peserta akan bekerja dalam kelompok kecil mereka untuk mengembangkan peta
jalur komunikasi untuk skenario Research Translation tertentu yang melibatkan penyakit yang
mereka pilih dan mempertimbangkan tantangan dan kemungkinan solusi untuk komunikasi dua
arah tentang Research Translation.

• Bagian 3: Peserta akan berkumpul kembali sebagai kelompok penuh untuk membandingkan
peta jalur komunikasi dan hasil diskusi mereka.
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o Setiap peserta membawa perspektif dan pengalaman unik tentang penelitian dan
kebijakan yang menginformasikan dan memungkinkan pembelajaran peserta.
Keahlian dan pengalaman rekan Anda melengkapi Anda.

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang tujuan langkah atau arti pertanyaan dalam lembar kerja, minta 
fasilitator Anda untuk klarifikasi. 
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Aktivitas Pemetaan Jalur Komunikasi 

Memulai Kegiatan 

• Fasilitator akan memperkenalkan kegiatan dan mendemonstrasikan proses pemetaan
dasar.

• Peserta akan dibagi menjadi kelompok kecil dengan 8-9 peserta di masing-masing
kelompok, masing-masing termasuk peserta dari penelitian, kesehatan masyarakat, dan
sektor kesehatan hewan. Kelompok-kelompok kecil untuk kegiatan ini telah ditentukan
sebelumnya. Lihat Appendix 1 di paket peserta Anda untuk tugas kelompok kecil Anda.

Kegiatan Bagian 1: Mengembangkan Daftar Institusi yang Terlibat dalam Research 
Translation 

Langkah 1: Pilih Tingkat Tata Kelola Anda 

• Dalam kelompok Anda, putuskan apakah akan berfokus pada lembaga tingkat nasional,
provinsi, atau kota / kabupaten.

o Lingkari pilihan grup Anda di lembar kerja di bawah ini.

Langkah 2: Identifikasi lembaga di tingkat tata kelola pilihan Anda yang dapat terlibat dalam 
Research Translation untuk kegiatan pencegahan, deteksi, dan respons untuk penyakit yang 
dipilih, termasuk: (1) lembaga pemerintah yang terlibat dalam kegiatan penelitian dan / atau 
kebijakan; (2) universitas negeri dan swasta dan lembaga penelitian lainnya; (3) organisasi 
antar pemerintah; (4) organisasi atau lembaga nirlaba; dan (5) organisasi profesional. 

• Buat daftar banyak institusi yang dapat Anda pikirkan di lembar kerja di bawah
o Daftar dapat mencakup beberapa departemen atau fakultas dalam organisasi yang

sama. Jadilah sespesifik seperti yang Anda anggap perlu untuk menangkap
pemangku kepentingan yang relevan.

o Termasuk lembaga yang terlibat dalam menghasilkan penelitian dan dalam
menggunakan penelitian untuk menginformasikan kebijakan dan praktik.

o Tulis uraian singkat tentang tanggung jawab utama atau kegiatan dari masing-masing
lembaga yang terdaftar (satu frase atau kalimat, misalnya “produksi vaksin hewan”).

• Ketika diminta oleh fasilitator Anda, bagikan ide Anda tentang lembaga yang terlibat dalam
Research Translation dengan kelompok kecil Anda. Fasilitator Anda akan membuat daftar
kelompok konsensus pada selembar kertas besar.

Langkah 3: Sebutkan peran masing-masing lembaga atau departemen yang terlibat dalam 
Research Translation untuk kegiatan pencegahan, deteksi, dan respons penyakit zoonotik. 

• Dengan kelompok kecil Anda, tentukan apakah misi dari masing-masing lembaga /
departemen berfokus terutama pada kesehatan manusia, hewan, atau lingkungan.

o Pada daftar kelompok konsensus lembaga yang dikembangkan pada Langkah 2,
fasilitator Anda akan:

▪ Tandai institusi yang terlibat dalam kesehatan manusia dengan

(persegi).

▪ Tandai institusi yang terlibat dalam kesehatan hewan dengan

(lingkaran).

▪ Tandai institusi yang terlibat dalam kesehatan lingkungan dengan 

(segitiga).
▪ Tandai institusi yang terlibat di lebih dari satu sektor dengan banyak simbol.

• Dengan kelompok kecil Anda, tentukan apakah kegiatan utama (kegiatan) lembaga /
departemen melibatkan kegiatan penelitian atau kebijakan (kegiatan kebijakan dapat
mencakup pengembangan kebijakan, pelaksanaan program, atau pemantauan dan evaluasi
kegiatan).
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o Pada daftar kelompok konsensus lembaga yang dikembangkan pada Langkah 2,
fasilitator Anda akan:

▪ Tandai institusi yang terlibat dalam penelitian dengan  (tanda bintang).

▪ Tandai institusi yang terlibat dalam kebijakan dengan (berlian). 

▪ Tandai institusi yang terlibat dalam penelitian dan kebijakan dengan kedua
simbol tersebut.

Daftar institusi lengkap grup Anda akan difoto dan dibagikan kepada Anda setelah kegiatan ini. Jika 

Anda mau, Anda juga dapat mencatat jawaban grup Anda pada lembar kerja di bawah (kolom kanan, 

peran lembaga dalam Research Translation). 
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Tingkat Tata Kelola (Langkah 1) 

Nasional Provinsi Kabupaten/Kota 

Institusi/Departemen yang Terlibat dalam Research Translation (Langkah 2) 

Produser Penelitian Pengguna Penelitian 
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Kegiatan Bagian 2: Mengembangkan Peta Jalur Komunikasi 

Langkah 4: Kembangkan peta jalur komunikasi yang ada antara lembaga yang terlibat dalam 
Research Translation untuk pencegahan penyakit, deteksi, dan kegiatan penanggulangan 
penyakit zoonosis. 

• Fasilitator Anda akan membuat kotak untuk masing-masing lembaga pada selembar kertas
besar, menggunakan simbol di atas untuk mengkategorikan masing-masing lembaga sesuai
dengan sektor dan kegiatan (lihat contoh dalam lembar kerja di bawah).

• Dengan menggunakan daftar lembaga dan peran yang dikembangkan dalam Langkah 2 dan
3, mengidentifikasi jalur komunikasi yang ada di antara institusi di peta Anda. Pertimbangkan
komunikasi yang perlu terjadi sepanjang siklus Research Translation

• Bagikan ide Anda tentang jalur komunikasi penting dengan kelompok kecil Anda. Fasilitator
Anda akan menarik tautan antar institusi yang saat ini berkomunikasi menggunakan panah bi-
directional → dan garis solid (—).

• Peta lengkap grup Anda akan difoto dan dibagikan kepada Anda setelah kegiatan ini. Anda
juga dapat mengikuti proses pemetaan grup dan mengambil catatan Anda sendiri atau
membuat peta Anda sendiri di lembar kerja di bawah ini.
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Kembangkan jalur jalur komunikasi untuk skenario Research Translation Anda 
(Langkah 4) 
 

  

CONTOH: 
Institusi 1: Universitas 
Airlangga 

Peran:    
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Langkah 5: Identifikasi tantangan potensial dan solusi untuk komunikasi dua arah antar 
lembaga. 

• Identifikasi setidaknya tiga tantangan dan solusi potensial untuk komunikasi dua arah antar
lembaga dan deskripsikannya dalam lembar kerja di bawah ini.

• Pertimbangkan pertanyaan di bawah ini untuk membantu mengidentifikasi berbagai
tantangan dan solusi potensial untuk komunikasi:

o Tantangan terkait dengan penggunaan mekanisme komunikasi formal versus
informal:

▪ Apakah ada proses, perjanjian, atau kelompok kerja yang ditetapkan untuk
komunikasi atau pembagian informasi antar lembaga? Atau apakah jalur
komunikasi ini bergantung pada hubungan pribadi atau afiliasi?

▪ Apa manfaat jalur komunikasi formal dan informal? Apakah jalur komunikasi
formal atau informal lebih efektif untuk komunikasi dua arah berkelanjutan
tentang Research Translation?

o Tantangan dalam berkomunikasi antar lembaga:
▪ Rata-rata, berapa banyak jalur komunikasi yang diidentifikasi oleh kelompok

Anda untuk lembaga tertentu (yaitu, berapa banyak lembaga lain yang
terhubung ke lembaga itu)? Apakah angka ini lebih tinggi atau lebih rendah
dari yang Anda harapkan? Apakah Anda pikir lembaga akan kesulitan
mendedikasikan sumber daya untuk membangun dan mempertahankan jalur
komunikasi ini?

▪ Apakah ada perbedaan dalam cara-cara di mana lembaga-lembaga di
berbagai sektor atau pilar berkomunikasi, mempertimbangkan faktor-faktor
seperti harapan untuk tingkat formalitas, hierarki kelembagaan, dan format
komunikasi yang disukai?

o Tantangan untuk membangun jalur komunikasi baru antar lembaga:
▪ Jalur komunikasi baru apa yang perlu ditetapkan?
▪ Jika jalur komunikasi yang ada terutama bersifat informal, apakah ada

peluang untuk membangun jalur komunikasi yang lebih formal?
▪ Strategi apa yang dapat digunakan untuk membangun atau memperkuat jalur

komunikasi?
▪ Apakah menurut Anda lembaga memiliki sumber daya yang memadai untuk

mendedikasikan diri dalam membangun dan mempertahankan jalur
komunikasi?

o Apa sajakah solusi potensial untuk tantangan komunikasi yang Anda identifikasi?

• Ketika diminta oleh fasilitator Anda, bagikan dan diskusikan jawaban Anda atas pertanyaan-
pertanyaan di atas bersama kelompok kecil Anda.

Langkah 6: Tambahkan jalur komunikasi yang diinginkan ke peta Anda. 

• Sebagai kelompok kecil, identifikasi jalur komunikasi yang hilang yang penting untuk
Research Translation untuk pencegahan, deteksi, dan pengendalian penyakit zoonotik.

o Lihat diskusi Anda tentang tantangan dan solusi komunikasi (Langkah 5) untuk
mengidentifikasi jalur komunikasi yang penting tetapi tidak ada saat ini.

• Fasilitator Anda akan menarik tautan antar institusi yang harus berkomunikasi menggunakan
panah bi-directional → dan garis putus-putus (- - -).
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Identifikasi tantangan potensial dan solusi untuk komunikasi dua arah antar lembaga. 
(Langkah 5) 

Tantangan: Solusi Potensial: 
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Kegiatan Bagian 3: Bandingkan Hasil 

Langkah 7: Bandingkan Hasil 

• Kumpulkan kembali sebagai kelompok besar untuk membagikan dan membandingkan daftar
lembaga dan peta jalur komunikasi. Ketika Anda melihat jalur jalur komunikasi yang dibuat
oleh kelompok kecil lainnya, pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut:

o Bagaimana jalur komunikasi di tingkat pemerintahan yang berbeda sama atau
berbeda?

o Bagaimana tantangan dan solusi potensial di tingkat pemerintahan yang berbeda
sama atau berbeda?

• Setiap kelompok akan berbagi sorotan dari diskusi kelompok untuk menutup kegiatan.

• Anda dapat menggunakan ruang di bawah ini untuk membuat catatan selama diskusi
ringkasan jika Anda menginginkannya.

Bandingkan Hasil (Langkah 7): 

Catatan: 
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Lembar Kerja Peserta: Studi Kasus Antraks 

Tujuan 

Untuk menggunakan penelitian yang dipublikasikan tentang antraks yang dilakukan di Indonesia 
untuk mengeksplorasi research translation untuk kesehatan masyarakat dan sistem kesehatan 
hewan. 

Tujuan Pembelajaran 

• Tujuan pembelajaran: Mengevaluasi apakah dan bagaimana penelitian dapat diterapkan
pada kebijakan kesehatan dan kedokteran hewan masyarakat untuk meningkatkan
kemampuan untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi penyakit zoonosis di Indonesia.

o Jelaskan setidaknya tiga aplikasi dari temuan penelitian dalam literatur ilmiah yang
diberikan untuk kebijakan kesehatan masyarakat dan kedokteran hewan.

o Mengidentifikasi setidaknya tiga keterbatasan metodologi penelitian dan temuan
dalam literatur ilmiah asalkan memperlemah penerapannya pada kebijakan
kesehatan publik dan veteriner.

o Mengidentifikasi setidaknya tiga contoh hambatan tingkat sistem independen dari
penelitian itu sendiri yang dapat mencegah, membatasi, atau menunda terjemahan
dari temuan penelitian dalam literatur ilmiah yang diberikan untuk kebijakan
kesehatan dan kedokteran hewan masyarakat.

• Tujuan pembelajaran: Mengenali faktor-faktor kunci yang mendukung komunikasi lintas
sektor tentang bagaimana penelitian dapat diterapkan pada kebijakan kesehatan dan
kedokteran hewan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan untuk mencegah,
mendeteksi, dan menanggapi penyakit zoonosis di Indonesia.

o Menetapkan research translation dalam konteks One Health.

Tinjauan Kegiatan 

Anda akan menggunakan lembar kerja ini untuk menganalisis aplikasi potensial dari temuan 
penelitian dalam literatur yang disediakan untuk kebijakan kesehatan masyarakat, praktik dokter 
hewan dan mengidentifikasi strategi untuk komunikasi lintas sektoral dan lintas-pilar tentang aplikasi 
penelitian. Kegiatan ini akan dilakukan dalam kelompok yang terdiri dari lima hingga sembilan orang, 
dan seorang fasilitator akan memimpin kelompok Anda dalam diskusi tentang topik-topik ini. 

Lembar kerja ini disusun mirip dengan Kerangka One Health Research Translation. Ini termasuk 
pertanyaan diskusi yang terkait dengan bukti penelitian, kebijakan, dan pilar integrasi untuk Langkah 
2, 3, 4, dan 6. Karena integrasi penelitian dan perspektif kebijakan merupakan fokus utama dari 
kegiatan ini, sangat penting untuk langkah-langkah ini. Meskipun Langkah 1 dan 5 termasuk dalam 
Kerangka karena mereka relevan untuk Research Translation, tidak ada langkah yang akan dibahas. 

Grup Anda akan maju melalui evaluasi Langkah 2, 3, 4 dan 6 secara berurutan. Pada awal setiap 
Langkah, Anda akan diberi waktu untuk membaca, mempertimbangkan, dan mencatat pada 
tanggapan terhadap pertanyaan yang terkait dengan bukti penelitian, kebijakan, dan pilar integrasi 
untuk Langkah tersebut. Anda kemudian akan membahas jawaban atas semua pertanyaan dalam 
kelompok Anda sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Gunakan bagian catatan dalam lembar 
kerja ini untuk menangkap catatan dari penilaian individu Anda dan diskusi kelompok untuk setiap 
langkah. Setelah Langkah 6, kelompok-kelompok kecil akan berkumpul kembali untuk berbagi dan 
membandingkan hasil. 
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Ekspektasi Peserta 

Sepanjang kegiatan ini, Anda diharapkan untuk: 

• Baca, pertimbangkan, dan jawab dengan kemampuan terbaik mereka, pertanyaan yang
terkait dengan bukti penelitian, kebijakan, dan pilar integrasi untuk setiap langkah.

o Menjawab setiap pertanyaan tidak diperlukan. Semua pertanyaan akan didiskusikan
sebagai satu kelompok.

o Pertimbangkan untuk memprioritaskan pertanyaan dalam bukti penelitian atau pilar
kebijakan berdasarkan latar belakang dan keahlian profesional Anda.

• Menyumbang jawaban dan jawaban yang penuh perhatian dan hormat selama diskusi
kelompok.

o Setiap peserta membawa perspektif dan pengalaman unik tentang penelitian dan
kebijakan yang menginformasikan dan memungkinkan pembelajaran peserta.
Keahlian dan pengalaman rekan Anda melengkapi Anda. Secara kolektif, kelompok
kecil Anda akan dapat menjawab sebagian besar atau semua pertanyaan di lembar
kerja.

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang tujuan langkah atau arti pertanyaan dalam lembar kerja, minta 
fasilitator Anda untuk klarifikasi. 

Publikasi Studi Kasus 

Studi kasus ini didasarkan pada tiga publikasi yang menampilkan penelitian antraks yang dilakukan 
oleh lembaga penelitian Indonesia: 

1. Chaerul Basri, Nuning Maria Kiptiyah. Handlers of Susceptible Animals and their Products
have a High Risk of Being Infected With Cutaneous Anthrax in Endemic Areas Jurnal
Veteriner Desember 2010; Vol. 11 No. 4: 226-231

2. Erwin Kusbianto, Eko Sugeng Pribadi, Abdulgani Amri Siregar. Cost Benefit Analysis and
Strategy of Anthrax Control at Sumbawa Island, Province Of West Nusa Tenggara. Jurnal
Veteriner Desember 2012; Vol. 13 No. 4: 378-388

Tinjauan Diskusi Kelompok Studi Kasus 

• Langkah 1: Tidak dibahas dalam diskusi kelompok. Dalam kegiatan ini, literatur yang
disediakan merupakan Output dari Langkah 1 dari kerangka One Health Research Translation.

• Langkah 2 - 4: Peserta mendiskusikan bukti penelitian, kebijakan, dan pertanyaan pilar
integrasi sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya.

• Langkah 5: Tidak dibahas dalam diskusi kelompok. Pelaksanaan aplikasi penelitian dalam
kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, atau sistem kesehatan lingkungan melibatkan banyak
langkah, yang dilakukan terutama oleh para pembuat kebijakan, yang dibahas dalam beberapa
kerangka kerja lain untuk Research Translation (lihat Lampiran 1).

• Langkah 6: Peserta mendiskusikan bukti penelitian, kebijakan, dan pertanyaan pilar integrasi.
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Catatan: 

Identifikasi Aplikasi Potensi Temuan Penelitian 

Langkah 2 - Bukti Penelitian Pilar: Identifikasi temuan penelitian baru 

Langkah ini mengidentifikasi temuan penelitian baru dari literatur ilmiah yang dapat diterapkan untuk 
tantangan penyakit zoonosis. Pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut: 

• Apa temuan utama dari penelitian ini?

• Bagaimana temuannya relevan dengan kebijakan dan program untuk mencegah,
mengendalikan, dan / atau menanggapi penyakit zoonosis?

2 
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Langkah 2 - Pilar Kebijakan: Identifikasi tantangan penyakit zoonosis 

Langkah ini mengidentifikasi tantangan penyakit zoonosis yang dapat diinformasikan oleh temuan 
penelitian dalam publikasi studi kasus. Pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut: 

• Kebijakan dan program apa untuk mencegah, mengendalikan, dan / atau menanggapi
penyakit zoonosis dapat diinformasikan oleh temuan penelitian?

• Kesenjangan dalam pengetahuan apa yang membatasi desain, implementasi, atau
kemanjuran dari kebijakan dan program ini?

 Catatan: 
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Langkah 2 - Pilar Integrasi: Identifikasi aplikasi potensial dari temuan penelitian 

Langkah ini mengidentifikasi aplikasi temuan penelitian dalam publikasi studi kasus yang membahas 
tantangan penyakit zoonosis prioritas. Pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut: 

• Bagaimana temuan penelitian dapat digunakan dalam kebijakan atau program untuk
mencegah, mengendalikan, dan / atau menanggapi penyakit zoonosis? Pertimbangkan cara-
cara di mana penelitian dapat memperkuat kebijakan / program yang ada atau membantu
pengembangan kebijakan / program baru.

• Rangkaian komunikasi: Siapa yang terlibat dalam komunikasi dan berbagi informasi dalam
latihan Research Translation ini? Bagaimana seharusnya informasi dikomunikasikan di antara
para stake holder ini?

Catatan: 
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Catatan: 

 Beradaptasi dengan Konteks Lokal 

Langkah 3 - Bukti Penelitian Pilar: Menilai keterbatasan dan kekuatan penelitian 

Langkah ini mengidentifikasi kekuatan dan keterbatasan metodologi penelitian dan temuan dalam 
publikasi studi kasus yang mempengaruhi potensinya untuk aplikasi. Pertimbangkan pertanyaan-
pertanyaan berikut: 

• Apa kekuatan dan keterbatasan dari temuan penelitian?
o Apakah temuan dapat digeneralisasikan ke lokasi geografis yang berbeda, populasi

manusia atau hewan, patogen, atau strain patogen?
o Akankah temuan ini tetap relevan dari waktu ke waktu?

• Apa temuan penelitian lain yang mungkin tersedia yang memperkuat temuan penelitian
dalam publikasi yang dipilih?

• Apa temuan penelitian lain yang mungkin tersedia yang bertentangan dengan temuan
penelitian dalam publikasi yang dipilih?

• Bagaimana pertimbangan manajemen biorisk mempengaruhi desain studi yang dipilih
dengan cara yang mempengaruhi penerapan temuan untuk tantangan penyakit zoonosis?
Sebagai contoh, pertimbangkan apakah pertimbangan keamanan hayati membatasi jumlah
sampel yang dikumpulkan di lapangan atau jumlah hewan yang digunakan dalam percobaan
laboratorium.

3 
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Langkah 3 - Pilar Kebijakan: Identifikasi faktor tingkat sistem yang menghambat atau 
mendukung translation 

Langkah ini mengidentifikasi faktor-faktor dalam sistem kesehatan lokal yang dapat menghambat 
atau mendukung penerapan temuan penelitian dalam publikasi studi kasus terhadap tantangan 
penyakit zoonosis. Faktor-faktor ini termasuk kebijakan lokal, infrastruktur sistem kesehatan, dan 
budaya. Pertimbangkan bagaimana beberapa atau semua faktor berikut dapat memengaruhi 
penerapan aplikasi penelitian yang diusulkan pada Langkah 2: 

• Kapasitas Infrastruktur dan Tenaga Kerja: Apakah sistem kesehatan lokal memiliki
infrastruktur dan tenaga kerja yang tepat untuk menerapkan aplikasi penelitian yang
diusulkan?

• Sumber Daya Implementasi: Pendanaan dan sumber daya apa yang diperlukan untuk
penerapan berkelanjutan dari aplikasi yang diusulkan?

• Pengetahuan, Sikap, dan Praktik Pembuat Kebijakan: Bagaimana pengetahuan, sikap, dan
praktik pemberi dana dan pelaksana memengaruhi aplikasi yang diusulkan?

• Adopsi Komunitas: Bagaimana kesenjangan pengetahuan, sikap, dan praktik yang ada di
masyarakat mempengaruhi adopsi komunitas dari aplikasi yang diusulkan?

• Faktor Regulasi: Jalur pengaturan apa yang relevan dengan aplikasi penelitian yang diajukan
(misalnya, jalur vaksin atau lisensi obat)? Bagaimana kebutuhan untuk persetujuan
pengaturan mencegah atau menunda Research Translation?

• Koordinasi Lintas Sektor: Apakah ada perbedaan dalam tata kelola, misi, otoritas, praktik,
atau sikap lintas sektor? Bagaimana perbedaan-perbedaan ini dapat menimbulkan tantangan
bagi implementasi kebijakan dan program yang terkoordinasi pada antarmuka manusia-
hewan-lingkungan?

Catatan: 
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Langkah 3 - Pilar Integrasi: Beradaptasi dengan konteks lokal 

Langkah ini memurnikan aplikasi penelitian yang diajukan berdasarkan penelitian dan pengetahuan 
kebijakan dan pengalaman untuk memanfaatkan enabler sistem ilmiah dan kesehatan dan 
meminimalkan hambatan. Pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut: 

• Bagaimana keterbatasan penelitian memperlemah penerapannya pada kebijakan dan
program untuk mencegah, mengendalikan, atau menanggapi ancaman penyakit zoonotik?

• Bagaimana faktor sistem kesehatan dapat mencegah, membatasi, atau menunda translation
hasil penelitian?

• Bagaimana aplikasi penelitian dapat diadaptasi untuk memperhitungkan keterbatasan temuan
penelitian dan untuk menghindari atau mengatasi hambatan sistem kesehatan setempat?

• Rangkaian komunikasi: Apa tantangan utama untuk komunikasi dua arah antara stake
holder yang terlibat dalam pelatihan Research Translation ini? Pertimbangkan bagaimana
perbedaan dalam tata kelola, misi, wewenang, praktik, atau sikap di antara stake holder
dapat mempengaruhi komunikasi.

• Rangkaian komunikasi: Apa sajakah solusi potensial untuk mengatasi tantangan untuk
komunikasi dua arah?

 Catatan: 
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Catatan: 

Mengoptimalkan Manfaat di Seluruh Sektor One Health 

Langkah 4 - Bukti Penelitian Pilar: Identifikasi temuan penelitian lain yang relevan 

Langkah ini mengidentifikasi temuan penelitian lain yang dapat menginformasikan aplikasi penelitian 
yang diajukan. Pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut: 

• Apa temuan atau jenis penelitian lain yang dapat menginformasikan aplikasi penelitian yang
diajukan? Pertimbangkan studi dari disiplin lain atau sektor One Health.

4 
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Langkah 4: Pilar Kebijakan - Pertimbangkan nilai aplikasi di sektor OH lainnya 

Langkah ini mengevaluasi relevansi dan nilai dari aplikasi penelitian yang diajukan di sektor One 
Health lainnya. Pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut: 

• Bagaimana aplikasi penelitian yang diusulkan mempengaruhi sektor One Health lainnya?

• Apakah sektor lain memiliki keahlian atau sumber daya yang dapat digunakan untuk
membantu merancang atau mengimplementasikan aplikasi yang diusulkan?

Catatan: 
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Langkah 4 - Pilar Integrasi: Mengoptimalkan Manfaat di Seluruh Sektor One Health 

Langkah ini menyesuaikan aplikasi penelitian yang diusulkan untuk mengoptimalkan manfaatnya bagi 
semua sektor One Health, dengan mempertimbangkan efek lintas sektoral dan menggabungkan 
temuan penelitian dan sumber daya yang relevan dari masing-masing sektor One Health. 
Pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut: 

• Bagaimana aplikasi penelitian yang diusulkan dapat disesuaikan untuk mengoptimalkan
manfaatnya di seluruh sektor One Health?

o Bagaimana bisa hasil penelitian dari disiplin atau sektor lain dimasukkan?
o Bagaimana sumber daya dari sektor lain dapat digunakan?
o Bagaimana manfaat lintas sektoral dapat dimaksimalkan?

 Catatan: 
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Bersama-sama Mengidentifikasi Kebutuhan Penelitian di 
Masa Depan 

Langkah 6 - Bukti Penelitian Pilar: Identifikasi pertanyaan ilmiah yang luar biasa 

Langkah ini mengidentifikasi kesenjangan luar biasa dalam pengetahuan ilmiah yang berkaitan 
dengan mencegah, mendeteksi, dan menanggapi penyakit zoonosis. Pertimbangkan pertanyaan-
pertanyaan berikut: 

• Temuan penelitian baru apa yang bisa:
o Mengatasi keterbatasan temuan penelitian yang ada?
o Memperkuat basis bukti untuk kebijakan dan program yang ada untuk mencegah,

mengendalikan, dan menanggapi ancaman penyakit zoonosis?
o Alamat celah luar biasa dalam pengetahuan ilmiah terkait pencegahan dan

pengendalian penyakit zoonosis?

6 

Catatan: 
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Langkah 6 - Pilar Kebijakan: Menilai kembali tantangan penyakit zoonosis 

Langkah ini mengkaji ulang prioritas tantangan penyakit zoonosis yang diberikan kemampuan 
pencegahan, deteksi, dan respons yang diperkuat oleh aplikasi penelitian. Pertimbangkan 
pertanyaan-pertanyaan berikut: 

• Kesenjangan dalam pengetahuan apa yang membatasi keberhasilan aplikasi penelitian yang
diajukan?

• Apa tantangan penyakit zoonosis yang luar biasa yang dapat diatasi dengan temuan
penelitian baru?

Catatan: 
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Langkah 6 - Pilar Integrasi: Bersama-sama mengidentifikasi kebutuhan penelitian di 
masa depan 

Langkah ini mensintesis informasi tentang kesenjangan pengetahuan ilmiah dan tantangan penyakit 
zoonotik yang luar biasa untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan penelitian. 
Pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut: 

• Apa temuan penelitian baru yang dapat mendukung atau meningkatkan aplikasi penelitian
yang diajukan selama atau setelah pengujian lapangan?

• Apa jenis informasi, data, dan penelitian yang dapat menjawab tantangan luar biasa untuk
mencegah, mendeteksi, dan menanggapi penyakit zoonosis?

o Apa pertimbangan manajemen biorisk utama untuk penelitian yang diusulkan?
o Bagaimana pertimbangan ini mempengaruhi penerapan temuan untuk kegiatan

pencegahan, deteksi, dan respons dan bagaimana penelitian dapat diadaptasi untuk
mengatasi keterbatasan ini?

• Rangkaian komunikasi: Mekanisme apa yang ada untuk mempertahankan komunikasi

tentang temuan penelitian dan kebutuhan sistem kesehatan?

Catatan: 
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Rangkaian Komunikasi: Komunikasi dua arah tentang temuan dan kebutuhan penelitian 

Langkah ini memungkinkan kelompok Anda untuk merefleksikan manfaat mengintegrasikan 
penelitian dan perspektif kebijakan untuk evaluasi peluang Research Translation, tantangan untuk 
komunikasi lintas-pilar, dan solusi potensial. Pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut: 

• Apakah jawaban awal Anda terhadap pertanyaan pilar integrasi berubah setelah
mendiskusikan pertanyaan dengan kolega Anda? Bagaimana?

• Informasi baru apa yang Anda pelajari dari kolega Anda dari berbagai sektor dan / atau pilar?

• Apakah Anda menghadapi tantangan dalam berkomunikasi dengan rekan-rekan kelompok
kecil Anda dari berbagai sektor dan/atau pilar?

• Apa sajakah strategi potensial untuk mengatasi tantangan tersebut?

Catat jawaban Anda di bagian catatan di bawah ini. Anda akan memiliki 5 hingga 10 menit untuk 
mempertimbangkan pertanyaan secara individual, kemudian Anda akan mendiskusikan jawaban 
Anda di grup Anda. 

Catatan: 
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Bandingkan Hasil 

Kumpulkan kembali untuk membagikan dan membandingkan hasil diskusi research translation Anda. 
Setiap kelompok kecil akan berbagi temuan kunci dari diskusi kelompok mereka, termasuk::  

• Contoh-contoh Research Translation, keterbatasan penelitian, dan hambatan sistem
kesehatan yang dibahas oleh kelompok mereka;

• Poin diskusi yang menarik tentang manfaat, tantangan, dan solusi potensial untuk
mengintegrasikan penelitian dan perspektif kebijakan ketika mengevaluasi peluang Research
Translation; dan

• Hal-hal diskusi yang mengejutkan atau menarik lainnya tentang Research Translation dan
One Health.
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Lembar Kerja Peserta: Studi Kasus Avian Influenza 
yang Sangat Patogenik 

Tujuan 

Untuk menggunakan penelitian yang dipublikasikan tentang avian influenza yang sangat patogen 
(HPAI) yang dilakukan di Indonesia untuk mengeksplorasi Research Translation untuk kesehatan 
masyarakat dan sistem kesehatan hewan. 

Tujuan Pembelajaran 

• Tujuan pembelajaran: Mengevaluasi apakah dan bagaimana penelitian dapat diterapkan
pada kebijakan kesehatan dan kedokteran hewan masyarakat untuk meningkatkan
kemampuan untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi penyakit zoonosis di Indonesia.

o Jelaskan setidaknya tiga aplikasi dari temuan penelitian dalam literatur ilmiah yang
diberikan untuk kebijakan kesehatan masyarakat dan kedokteran hewan.

o Mengidentifikasi setidaknya tiga keterbatasan metodologi penelitian dan temuan
dalam literatur ilmiah asalkan memperlemah penerapannya pada kebijakan
kesehatan publik dan veteriner.

o Mengidentifikasi setidaknya tiga contoh hambatan tingkat sistem independen dari
penelitian itu sendiri yang dapat mencegah, membatasi, atau menunda terjemahan
dari temuan penelitian dalam literatur ilmiah yang diberikan untuk kebijakan
kesehatan dan kedokteran hewan masyarakat.

• Tujuan pembelajaran: Mengenali faktor-faktor kunci yang mendukung komunikasi lintas
sektor tentang bagaimana penelitian dapat diterapkan pada kebijakan kesehatan dan
kedokteran hewan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan untuk mencegah,
mendeteksi, dan menanggapi penyakit zoonosis di Indonesia.

o Menetapkan Research Translation dalam konteks One Health.

Tinjauan Kegiatan 

Anda akan menggunakan lembar kerja ini untuk menganalisis aplikasi potensial dari temuan 
penelitian dalam literatur yang disediakan untuk kebijakan kesehatan masyarakat, praktik dokter 
hewan dan mengidentifikasi strategi untuk komunikasi lintas sektoral dan lintas-pilar tentang aplikasi 
penelitian. Kegiatan ini akan dilakukan dalam kelompok yang terdiri dari lima hingga sembilan orang, 
dan seorang fasilitator akan memimpin kelompok Anda dalam diskusi tentang topik-topik ini. 

Lembar kerja ini disusun mirip dengan Kerangka One Health Research Translation. Ini termasuk 
pertanyaan diskusi yang terkait dengan bukti penelitian, kebijakan, dan pilar integrasi untuk Langkah 
2, 3, 4, dan 6. Karena integrasi penelitian dan perspektif kebijakan merupakan fokus utama dari 
kegiatan ini, sangat penting untuk langkah-langkah ini. Meskipun Langkah 1 dan 5 termasuk dalam 
Kerangka karena mereka relevan untuk Research Translation, tidak ada langkah yang akan dibahas. 

Grup Anda akan maju melalui evaluasi Langkah 2, 3, 4 dan 6 secara berurutan. Pada awal setiap 
Langkah, Anda akan diberi waktu untuk membaca, mempertimbangkan, dan mencatat pada 
tanggapan terhadap pertanyaan yang terkait dengan bukti penelitian, kebijakan, dan pilar integrasi 
untuk Langkah tersebut. Anda kemudian akan membahas jawaban atas semua pertanyaan dalam 
kelompok Anda sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Gunakan bagian catatan dalam lembar 
kerja ini untuk menangkap catatan dari penilaian individu Anda dan diskusi kelompok untuk setiap 
langkah. Setelah Langkah 6, kelompok-kelompok kecil akan berkumpul kembali untuk berbagi dan 
membandingkan hasil. 
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Ekspektasi Peserta 

Sepanjang kegiatan ini, Anda diharapkan untuk: 

• Baca, pertimbangkan, dan jawab dengan kemampuan terbaik mereka, pertanyaan yang
terkait dengan bukti penelitian, kebijakan, dan pilar integrasi untuk setiap langkah.

o Menjawab setiap pertanyaan tidak diperlukan. Semua pertanyaan akan didiskusikan
sebagai satu kelompok.

o Pertimbangkan untuk memprioritaskan pertanyaan dalam bukti penelitian atau pilar
kebijakan berdasarkan latar belakang dan keahlian profesional Anda.

• Menyumbang jawaban dan jawaban yang penuh perhatian dan hormat selama diskusi
kelompok.

o Setiap peserta membawa perspektif dan pengalaman unik tentang penelitian dan
kebijakan yang menginformasikan dan memungkinkan pembelajaran peserta.
Keahlian dan pengalaman rekan Anda melengkapi Anda. Secara kolektif, kelompok
kecil Anda akan dapat menjawab sebagian besar atau semua pertanyaan di lembar
kerja.

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang tujuan langkah atau arti pertanyaan dalam lembar kerja, minta 
fasilitator Anda untuk klarifikasi. 

Publikasi Studi Kasus 

Studi kasus ini didasarkan pada tiga publikasi yang menampilkan penelitian tentang HPAI yang 
dilakukan oleh lembaga penelitian Indonesia: 

1. Dyah Ayu Hewajuli, NLP Indi Dharmayanti. Avian Influenza H5N1 Identification in Avian
Species Surrounding Avian Influenza H5N1 Human Cases in Bekasi, West Java, 2011. Jurnal
Veteriner 2014 Vol.15 No.1 pp.68-78

2. Atik Ratnawati, NLP Indi Dharmayanti. Detection of Avian Influenza H5N1 Subtype in Live
Bird Markets around West Java Province. Jurnal Kedokteran Hewan. 2015;19(1)

3. Kazufumi Shimizu et al. Seroevidence for a High Prevalence of Subclinical Infection With
Avian Influenza A(H5N1) Virus Among Workers in a Live-Poultry Market in Indonesia. J Infect
Dis. 2016 Dec 15;214(12):1929-1936.

4. Simson Tarigan et al. Field effectiveness of highly pathogenic avian influenza H5N1
vaccination in commercial layers in Indonesia. PLoS One. 2018 Jan 10;13(1):e0190947

Tinjauan Diskusi Kelompok Studi Kasus 

• Langkah 1: Tidak dibahas dalam diskusi kelompok. Dalam kegiatan ini, literatur yang
disediakan merupakan Output dari Langkah 1 dari kerangka One Health Research Translation.

• Langkah 2 - 4: Peserta mendiskusikan bukti penelitian, kebijakan, dan pertanyaan pilar
integrasi sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya.

• Langkah 5: Tidak dibahas dalam diskusi kelompok. Pelaksanaan aplikasi penelitian dalam
kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, atau sistem kesehatan lingkungan melibatkan banyak
langkah, yang dilakukan terutama oleh para pembuat kebijakan, yang dibahas dalam beberapa
kerangka kerja lain untuk Research Translation (lihat Lampiran 1).

• Langkah 6: Peserta mendiskusikan bukti penelitian, kebijakan, dan pertanyaan pilar integrasi.
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Catatan: 

Identifikasi Aplikasi Potensi Temuan Penelitian 

Langkah 2 - Bukti Penelitian Pilar: Identifikasi temuan penelitian baru 

Langkah ini mengidentifikasi temuan penelitian baru dari literatur ilmiah yang dapat diterapkan untuk 
tantangan penyakit zoonosis. Pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut: 

• Apa temuan utama dari penelitian ini?

• Bagaimana temuannya relevan dengan kebijakan dan program untuk mencegah,
mengendalikan, dan / atau menanggapi penyakit zoonosis?

2 
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Langkah 2 - Pilar Kebijakan: Identifikasi tantangan penyakit zoonosis 

Langkah ini mengidentifikasi tantangan penyakit zoonosis yang dapat diinformasikan oleh temuan 
penelitian dalam publikasi studi kasus. Pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut: 

• Kebijakan dan program apa untuk mencegah, mengendalikan, dan / atau menanggapi
penyakit zoonosis dapat diinformasikan oleh temuan penelitian?

• Kesenjangan dalam pengetahuan apa yang membatasi desain, implementasi, atau
kemanjuran dari kebijakan dan program ini?

 Catatan: 
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Langkah 2 - Pilar Integrasi: Identifikasi aplikasi potensial dari temuan penelitian 

Langkah ini mengidentifikasi aplikasi temuan penelitian dalam publikasi studi kasus yang membahas 
tantangan penyakit zoonosis prioritas. Pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut: 

• Bagaimana temuan penelitian dapat digunakan dalam kebijakan atau program untuk
mencegah, mengendalikan, dan / atau menanggapi penyakit zoonosis? Pertimbangkan cara-
cara di mana penelitian dapat memperkuat kebijakan / program yang ada atau membantu
pengembangan kebijakan / program baru.

• Rangkaian komunikasi: Siapa yang terlibat dalam komunikasi dan berbagi informasi dalam
latihan Research Translation ini? Bagaimana seharusnya informasi dikomunikasikan di antara
para stake holder ini?

Catatan: 
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Catatan: 

 Beradaptasi dengan Konteks Lokal 

Langkah 3 - Bukti Penelitian Pilar: Menilai keterbatasan dan kekuatan penelitian 

Langkah ini mengidentifikasi kekuatan dan keterbatasan metodologi penelitian dan temuan dalam 
publikasi studi kasus yang mempengaruhi potensinya untuk aplikasi. Pertimbangkan pertanyaan-
pertanyaan berikut: 

• Apa kekuatan dan keterbatasan dari temuan penelitian?
o Apakah temuan dapat digeneralisasikan ke lokasi geografis yang berbeda, populasi

manusia atau hewan, patogen, atau strain patogen?
o Akankah temuan ini tetap relevan dari waktu ke waktu?

• Apa temuan penelitian lain yang mungkin tersedia yang memperkuat temuan penelitian
dalam publikasi yang dipilih?

• Apa temuan penelitian lain yang mungkin tersedia yang bertentangan dengan temuan
penelitian dalam publikasi yang dipilih?

• Bagaimana pertimbangan manajemen biorisk mempengaruhi desain studi yang dipilih
dengan cara yang mempengaruhi penerapan temuan untuk tantangan penyakit zoonosis?
Sebagai contoh, pertimbangkan apakah pertimbangan keamanan hayati membatasi jumlah
sampel yang dikumpulkan di lapangan atau jumlah hewan yang digunakan dalam percobaan
laboratorium.

3 
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Langkah 3 - Pilar Kebijakan: Identifikasi faktor tingkat sistem yang menghambat atau 
mendukung translation 

Langkah ini mengidentifikasi faktor-faktor dalam sistem kesehatan lokal yang dapat menghambat 
atau mendukung penerapan temuan penelitian dalam publikasi studi kasus terhadap tantangan 
penyakit zoonosis. Faktor-faktor ini termasuk kebijakan lokal, infrastruktur sistem kesehatan, dan 
budaya. Pertimbangkan bagaimana beberapa atau semua faktor berikut dapat memengaruhi 
penerapan aplikasi penelitian yang diusulkan pada Langkah 2: 

• Kapasitas Infrastruktur dan Tenaga Kerja: Apakah sistem kesehatan lokal memiliki
infrastruktur dan tenaga kerja yang tepat untuk menerapkan aplikasi penelitian yang
diusulkan?

• Sumber Daya Implementasi: Pendanaan dan sumber daya apa yang diperlukan untuk
penerapan berkelanjutan dari aplikasi yang diusulkan?

• Pengetahuan, Sikap, dan Praktik Pembuat Kebijakan: Bagaimana pengetahuan, sikap, dan
praktik pemberi dana dan pelaksana memengaruhi aplikasi yang diusulkan?

• Adopsi Komunitas: Bagaimana kesenjangan pengetahuan, sikap, dan praktik yang ada di
masyarakat mempengaruhi adopsi komunitas dari aplikasi yang diusulkan?

• Faktor Regulasi: Jalur pengaturan apa yang relevan dengan aplikasi penelitian yang diajukan
(misalnya, jalur vaksin atau lisensi obat)? Bagaimana kebutuhan untuk persetujuan
pengaturan mencegah atau menunda Research Translation?

• Koordinasi Lintas Sektor: Apakah ada perbedaan dalam tata kelola, misi, otoritas, praktik,
atau sikap lintas sektor? Bagaimana perbedaan-perbedaan ini dapat menimbulkan tantangan
bagi implementasi kebijakan dan program yang terkoordinasi pada antarmuka manusia-
hewan-lingkungan?

Catatan: 
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Langkah 3 - Pilar Integrasi: Beradaptasi dengan konteks lokal 

Langkah ini memurnikan aplikasi penelitian yang diajukan berdasarkan penelitian dan pengetahuan 
kebijakan dan pengalaman untuk memanfaatkan enabler sistem ilmiah dan kesehatan dan 
meminimalkan hambatan. Pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut: 

• Bagaimana keterbatasan penelitian memperlemah penerapannya pada kebijakan dan
program untuk mencegah, mengendalikan, atau menanggapi ancaman penyakit zoonotik?

• Bagaimana faktor sistem kesehatan dapat mencegah, membatasi, atau menunda translation
hasil penelitian?

• Bagaimana aplikasi penelitian dapat diadaptasi untuk memperhitungkan keterbatasan temuan
penelitian dan untuk menghindari atau mengatasi hambatan sistem kesehatan setempat?

• Rangkaian komunikasi: Apa tantangan utama untuk komunikasi dua arah antara stake
holder yang terlibat dalam pelatihan Research Translation ini? Pertimbangkan bagaimana
perbedaan dalam tata kelola, misi, wewenang, praktik, atau sikap di antara stake holder
dapat mempengaruhi komunikasi.

• Rangkaian komunikasi: Apa sajakah solusi potensial untuk mengatasi tantangan untuk
komunikasi dua arah?

 Catatan: 
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Catatan: 

Mengoptimalkan Manfaat di Seluruh Sektor One Health 

Langkah 4 - Bukti Penelitian Pilar: Identifikasi temuan penelitian lain yang relevan 

Langkah ini mengidentifikasi temuan penelitian lain yang dapat menginformasikan aplikasi penelitian 
yang diajukan. Pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut: 

• Apa temuan atau jenis penelitian lain yang dapat menginformasikan aplikasi penelitian yang
diajukan? Pertimbangkan studi dari disiplin lain atau sektor One Health.

4 
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Langkah 4: Pilar Kebijakan - Pertimbangkan nilai aplikasi di sektor OH lainnya 

Langkah ini mengevaluasi relevansi dan nilai dari aplikasi penelitian yang diajukan di sektor One 
Health lainnya. Pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut: 

• Bagaimana aplikasi penelitian yang diusulkan mempengaruhi sektor One Health lainnya?

• Apakah sektor lain memiliki keahlian atau sumber daya yang dapat digunakan untuk
membantu merancang atau mengimplementasikan aplikasi yang diusulkan?

Catatan: 
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Langkah 4 - Pilar Integrasi: Mengoptimalkan Manfaat di Seluruh Sektor One Health 

Langkah ini menyesuaikan aplikasi penelitian yang diusulkan untuk mengoptimalkan manfaatnya bagi 
semua sektor One Health, dengan mempertimbangkan efek lintas sektoral dan menggabungkan 
temuan penelitian dan sumber daya yang relevan dari masing-masing sektor One Health. 
Pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut: 

• Bagaimana aplikasi penelitian yang diusulkan dapat disesuaikan untuk mengoptimalkan
manfaatnya di seluruh sektor One Health?

o Bagaimana bisa hasil penelitian dari disiplin atau sektor lain dimasukkan?
o Bagaimana sumber daya dari sektor lain dapat digunakan?
o Bagaimana manfaat lintas sektoral dapat dimaksimalkan?

 Catatan: 
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Bersama-sama Mengidentifikasi Kebutuhan Penelitian di 
Masa Depan 

Langkah 6 - Bukti Penelitian Pilar: Identifikasi pertanyaan ilmiah yang luar biasa 

Langkah ini mengidentifikasi kesenjangan luar biasa dalam pengetahuan ilmiah yang berkaitan 
dengan mencegah, mendeteksi, dan menanggapi penyakit zoonosis. Pertimbangkan pertanyaan-
pertanyaan berikut: 

• Temuan penelitian baru apa yang bisa:
o Mengatasi keterbatasan temuan penelitian yang ada?
o Memperkuat basis bukti untuk kebijakan dan program yang ada untuk mencegah,

mengendalikan, dan menanggapi ancaman penyakit zoonosis?
o Alamat celah luar biasa dalam pengetahuan ilmiah terkait pencegahan dan

pengendalian penyakit zoonosis?

6 

Catatan: 



Studi Kasus HPAI    Langkah 6: Bersama-sama Mengidentifikasi 
Kebutuhan Penelitian di Masa Depan 

52 

Langkah 6 - Pilar Kebijakan: Menilai kembali tantangan penyakit zoonosis 

Langkah ini mengkaji ulang prioritas tantangan penyakit zoonosis yang diberikan kemampuan 
pencegahan, deteksi, dan respons yang diperkuat oleh aplikasi penelitian. Pertimbangkan 
pertanyaan-pertanyaan berikut: 

• Kesenjangan dalam pengetahuan apa yang membatasi keberhasilan aplikasi penelitian yang
diajukan?

• Apa tantangan penyakit zoonosis yang luar biasa yang dapat diatasi dengan temuan
penelitian baru?

Catatan: 
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Langkah 6 - Pilar Integrasi: Bersama-sama mengidentifikasi kebutuhan penelitian di 
masa depan 

Langkah ini mensintesis informasi tentang kesenjangan pengetahuan ilmiah dan tantangan penyakit 
zoonotik yang luar biasa untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan penelitian. 
Pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut: 

• Apa temuan penelitian baru yang dapat mendukung atau meningkatkan aplikasi penelitian
yang diajukan selama atau setelah pengujian lapangan?

• Apa jenis informasi, data, dan penelitian yang dapat menjawab tantangan luar biasa untuk
mencegah, mendeteksi, dan menanggapi penyakit zoonosis?

o Apa pertimbangan manajemen biorisk utama untuk penelitian yang diusulkan?
o Bagaimana pertimbangan ini mempengaruhi penerapan temuan untuk kegiatan

pencegahan, deteksi, dan respons dan bagaimana penelitian dapat diadaptasi untuk
mengatasi keterbatasan ini?

• Rangkaian komunikasi: Mekanisme apa yang ada untuk mempertahankan komunikasi

tentang temuan penelitian dan kebutuhan sistem kesehatan?

Catatan: 
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Rangkaian Komunikasi: Komunikasi dua arah tentang temuan dan kebutuhan penelitian 

Langkah ini memungkinkan kelompok Anda untuk merefleksikan manfaat mengintegrasikan 
penelitian dan perspektif kebijakan untuk evaluasi peluang Research Translation, tantangan untuk 
komunikasi lintas-pilar, dan solusi potensial. Pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut: 

• Apakah jawaban awal Anda terhadap pertanyaan pilar integrasi berubah setelah
mendiskusikan pertanyaan dengan kolega Anda? Bagaimana?

• Informasi baru apa yang Anda pelajari dari kolega Anda dari berbagai sektor dan / atau pilar?

• Apakah Anda menghadapi tantangan dalam berkomunikasi dengan rekan-rekan kelompok
kecil Anda dari berbagai sektor dan/atau pilar?

• Apa sajakah strategi potensial untuk mengatasi tantangan tersebut?

Pertimbangkan pengalaman Anda dalam latihan studi kasus antraks dan HPAI.Catat jawaban Anda di 
bagian catatan di bawah ini. Anda akan memiliki 5 hingga 10 menit untuk mempertimbangkan 
pertanyaan secara individual, kemudian Anda akan mendiskusikan jawaban Anda di grup Anda. 

Catatan: 
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Bandingkan Hasil 

Kumpulkan kembali untuk membagikan dan membandingkan hasil diskusi research translation Anda. 
Setiap kelompok kecil akan berbagi temuan kunci dari diskusi kelompok mereka, termasuk:  

• Contoh-contoh Research Translation, keterbatasan penelitian, dan hambatan sistem
kesehatan yang dibahas oleh kelompok mereka;

• Poin diskusi yang menarik tentang manfaat, tantangan, dan solusi potensial untuk
mengintegrasikan penelitian dan perspektif kebijakan ketika mengevaluasi peluang Research
Translation; dan

• Hal-hal diskusi yang mengejutkan atau menarik lainnya tentang Research Translation dan
One Health.
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Lembar Kerja Peserta: Menggunakan Kerangka 
Kerja One Health Research Translation Satu dalam 
Pekerjaan Anda 

Tujuan 

Untuk mengeksplorasi bagaimana Anda dapat menggunakan Kerangka Kerja Terjemahan Riset 
Kesehatan (OHRT) dalam karya Anda sendiri untuk mempromosikan research translation untuk 
mengatasi tantangan penyakit zoonosis dan membangun jaringan One Health profesional Anda. 

Tinjauan Kegiatan 

Anda akan menggunakan lembar kerja ini untuk menilai bagaimana Anda dapat menggunakan 
Kerangka OHRT untuk mempromosikan research translation ke kegiatan pencegahan, deteksi, dan 
respons penyakit zoonosis sebagai bagian dari tanggung jawab profesional Anda. Lembar kerja 
menggunakan One Health, research translation, dan konsep komunikasi yang mendasari Kerangka 
untuk memandu Anda melalui penilaian dari jaringan terjemahan riset One Health Anda dan 
identifikasi peluang research translation yang terkait dengan pekerjaan Anda. Anda akan 
mempertimbangkan apakah dan bagaimana Anda dapat terlibat dalam research translation melalui 
pekerjaan Anda dengan: 

• Mengevaluasi peran Anda dalam research translation di institusi Anda;

• Mengidentifikasi peluang research translation yang relevan dengan pekerjaan Anda; dan

• Menilai jalur komunikasi di jaringan One Health Anda yang dapat mendukung Research
Translation.

Dengan menggunakan lembar kerja ini, Anda akan bekerja melalui serangkaian pertanyaan tentang 
masing-masing topik ini. Anda akan membahas jawaban Anda untuk beberapa pertanyaan ini dalam 
kelompok kecil untuk menerima umpan balik dan gagasan tambahan dari rekan workshop Anda yang 
mewakili sektor dan pilar lain. Dengan memberikan kesempatan bagi Anda untuk berlatih 
mengkomunikasikan temuan dan kebutuhan penelitian di seluruh pilar dan sektor, diskusi ini akan 
memperkuat keterampilan Anda dalam berkomunikasi tentang research translation. Di akhir kegiatan, 
Anda akan mensintesiskan hasil penilaian individu Anda dan diskusi kelompok kecil untuk 
mengembangkan rencana aksi awal untuk bagaimana mempromosikan research translation dalam 
pekerjaan Anda sendiri. Sepanjang kegiatan, Anda harus mengambil dari pengetahuan dan 
pengalaman yang ada dan pelajaran yang didapat dalam diskusi studi kasus. 

Keluaran 

Rencana Tindakan Awal untuk mempromosikan research translation untuk mengatasi tantangan One 
Health sebagai bagian dari tanggung jawab profesional Anda, yang menguraikan beberapa tindakan 
nyata yang dapat Anda ambil untuk mengeksplorasi peluang research translation yang relevan 
dengan pekerjaan Anda. 

Participant Expectations 

Selama kegiatan ini, Anda diharapkan untuk: 

• Baca, pertimbangkan, dan jawab dengan kemampuan terbaik mereka tentang pertanyaan
yang terkait dengan setiap bagian dari kegiatan ini.

• Kontribusikan jawaban dan tanggapan yang penuh perhatian dan hormat dalam diskusi
kelompok Anda.

o Bagikan keahlian dan pengalaman Anda untuk menginformasikan pemahaman
kelompok Anda tentang peluang dan tantangan Research Translation. Sebaliknya,
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mitra aktivitas Anda mungkin dapat berbagi wawasan tentang penelitian, kebijakan, 
atau program tentang penyakit zoonotik yang menginformasikan penilaian Anda. 

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang tujuan langkah atau arti pertanyaan dalam lembar kerja, 
mintalah seorang fasilitator untuk klarifikasi. 
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Langkah 1: Evaluasi Peran Anda dalam Research Translation 

Format: Penilaian Individu 

Anda akan diberi waktu 10 menit untuk menjawab pertanyaan di bawah ini untuk mengevaluasi peran 
Anda dalam Research Translation di institusi Anda. Anda mungkin sudah terlibat dalam beberapa 
kegiatan yang dijelaskan dalam siklus research translation dan mungkin memiliki peluang untuk 
meningkatkan keterlibatan Anda dalam Research Translation. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini 
akan membantu Anda mengidentifikasi kegiatan research translation yang merupakan atau dapat 
menjadi bagian dari tanggung jawab profesional Anda. 

Jelaskan peran dan tanggung jawab Anda saat ini terkait terjemahan One Health dan penelitian 
di institusi Anda. 

• Apa area fokus dan tanggung jawab Anda terkait dengan penyakit zoonosis di Indonesia?

• Apa aspek tanggung jawab yang terkait dengan research translation untuk tantangan One
Health?

• Apakah Anda, atau rekan-rekan institusi Anda, berpartisipasi dalam Research Translation
untuk mengatasi tantangan penyakit zoonosis?

• Dengan tanggung jawab profesional Anda, apakah Anda memiliki kesempatan untuk
memperluas peran Anda dalam Research Translation di institusi Anda?

Catatan: 

Catatan: 
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• Apa kelompok, departemen, atau cabang penelitian lain dari lembaga Anda yang dapat Anda
gunakan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mempromosikan peluang Research
Translation?

o Misalnya, dapatkah kelompok lain membantu Anda mengidentifikasi dan
mengevaluasi data atau penelitian tambahan yang dapat menginformasikan peluang
Research Translation? Atau mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor tingkat
sistem tambahan yang mempengaruhi research translation?

Langkah 2: Identifikasi Peluang untuk Research Translation 
dalam Pekerjaan Anda 

Format: Penilaian Individu yang Diikuti oleh Diskusi Kelompok Kecil 

Dalam langkah ini, Anda akan menerapkan konsep dari Kerangka OHRT untuk mengidentifikasi 
peluang Research Translation dalam pekerjaan Anda dan mempraktekkan mengkomunikasikan 
tentang temuan penelitian, aplikasi penelitian, dan kebutuhan penelitian di seluruh pilar dan sektor. 
Anda dapat menjawab pertanyaan untuk peneliti atau pembuat kebijakan, tergantung pada keahlian, 
pengalaman, dan tanggung jawab profesional Anda. Peserta yang melakukan, mengelola, atau 
terlibat dalam penelitian terapan atau pengawasan untuk penyakit zoonosis mungkin ingin menjawab 
pertanyaan untuk para peneliti. Peserta yang terlibat dalam pengembangan, implementasi, dan / atau 
evaluasi kebijakan dan program untuk mencegah dan mengendalikan penyakit zoonosis mungkin 
ingin menjawab pertanyaan untuk pembuat kebijakan. Peserta yang terlibat dalam kegiatan penelitian 
dan kebijakan dapat memilih serangkaian pertanyaan. 

Anda akan diberi waktu 10 menit untuk menjawab pertanyaan dalam penilaian individu di bawah ini 
(Bagian 1), menggunakan bagian catatan yang disediakan (kolom kiri). Kemudian, Anda akan 
membahas jawaban Anda untuk pertanyaan penilaian individu dengan kelompok kecil Anda, 
menggunakan pertanyaan yang diberikan untuk memandu diskusi (Bagian 2, 20 menit). Tangkap 
catatan dari diskusi itu di bagian catatan yang disediakan (kolom kanan).

Catatan: 
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Peneliti | Jelaskan studi penelitian yang lalu atau yang sedang berlangsung tentang penyakit 
zoonosis di institusi Anda yang dapat diterapkan untuk tantangan penyakit zoonosis. 

Untuk langkah ini, Anda dapat mengevaluasi studi di mana Anda terlibat langsung atau studi yang 
dilakukan oleh peneliti lain di institusi Anda. 

  

Bagian 1 - Penilaian Individu Bagian 2 - Diskusi Kelompok Kecil 

• Jelaskan temuan (atau temuan yang 
diharapkan) dari studi yang Anda pilih. Apa 
implikasi temuan untuk pencegahan dan 
pengendalian penyakit zoonotik? 

• Bagaimana mungkin temuan ini diterapkan 
untuk meningkatkan kegiatan pencegahan, 
deteksi, dan respons penyakit zoonotik? 

• Tantangan apa yang mungkin Anda hadapi 
ketika menjelajahi dan mengembangkan 
peluang research translation ini? 

• Apakah ide research translation Anda 
mengatasi kesenjangan penting dalam 
kebijakan dan program yang ada untuk 
mencegah dan mengendalikan penyakit 
zoonosis? Mengapa atau mengapa tidak? 

• Apa saja tantangan potensial untuk peluang 
Research Translation ini? 

• Apa aktivitas pencegahan, deteksi, atau 
respons penyakit zoonotik lainnya yang 
dapat diinformasikan oleh temuan-temuan 
penelitian ini? 

Catatan: Catatan: 
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Pembuat kebijakan | Jelaskan tantangan prioritas untuk pencegahan dan pengendalian 
penyakit zoonosis dalam wilayah tanggung jawab institusi Anda yang dapat diinformasikan 
oleh penelitian. 

Bagian 1 - Penilaian Individu Bagian 2 - Diskusi Kelompok Kecil 

• Apa kesenjangan prioritas dalam kebijakan
atau program yang ada yang menargetkan
penyakit zoonosis dalam wilayah tanggung
jawab institusi Anda yang dapat
diinformasikan oleh penelitian?

• Data, informasi, dan temuan penelitian apa
yang diperlukan untuk mengatasi
kesenjangan prioritas dalam kebijakan atau
program yang ada untuk pencegahan dan
pengendalian penyakit zoonosis?
Bagaimana penelitian dapat mengatasi
kesenjangan itu?

• Tantangan apa yang mungkin Anda hadapi
ketika menjelajahi dan mengembangkan
peluang research translation ini?

• Jenis penelitian apa yang dapat dilakukan
untuk menghasilkan temuan penelitian
tersebut? Apa saja tantangan potensial
yang terkait dengan jenis studi tersebut?

• Apa temuan penelitian lain yang relevan
dengan kesenjangan prioritas yang
diidentifikasi?

Catatan: Catatan: 
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Langkah 3: Menilai Jalur Komunikasi di Jaringan One Health 
Anda 

Format: Penilaian Individu yang Diikuti oleh Diskusi Kelompok Kecil 

Kerangka OHRT menekankan peran kolaboratif peneliti dan pembuat kebijakan dalam sektor 
kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan untuk mengembangkan aplikasi penelitian yang 
membahas tantangan penyakit zoonosis yang penting. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini 
untuk mengevaluasi bagaimana jaringan komunikasi Anda mendukung research translation untuk 
tantangan One Health dan mengidentifikasi peluang untuk mengembangkan jaringan Anda. 

Anda akan diberi waktu 10 menit untuk menjawab pertanyaan dalam penilaian individu di bawah ini 
(Bagian 1), menggunakan bagian catatan yang disediakan (kolom kiri). Kemudian, Anda akan 
membahas jawaban Anda untuk pertanyaan penilaian individu dengan kelompok kecil Anda, 
menggunakan pertanyaan yang diberikan untuk memandu diskusi (Bagian 2, 20 menit). Tangkap 
catatan dari diskusi itu di bagian catatan yang disediakan (kolom kanan). Langkah ini melibatkan dua 
set pertanyaan, satu set fokus pada metode untuk mengakses informasi tentang research translation 
dan set kedua difokuskan pada pemangku kepentingan dan lembaga yang terlibat dalam komunikasi 
tentang research translation. Jawab dan diskusikan kedua kelompok pertanyaan selama masing-
masing sesi penilaian dan diskusi kelompok kecil. 

A. Mengakses Informasi

Bagian 1 - Penilaian Individu Bagian 2 - Diskusi Kelompok Kecil 

• Bagaimana Anda mengakses informasi
tentang riset terapan yang dapat
menginformasikan kegiatan pencegahan
dan pengendalian penyakit zoonotik?
Bagaimana Anda mengakses informasi
tentang kebutuhan sistem kesehatan yang
dapat diinformasikan oleh penelitian?
Pertimbangkan cara untuk mengakses
informasi yang dipublikasikan dan cara
untuk mengakses informasi ini langsung
dari para ahli materi pelajaran.

• Apakah Anda menghadapi tantangan
dalam mengakses informasi ini? Apa
sajakah solusi potensial?

• Bagaimana anggota kelompok Anda
mengakses informasi tentang riset terapan
dan / atau tantangan prioritas untuk
pencegahan dan pengendalian penyakit
zoonotik?

• Apakah anggota kelompok Anda memiliki
rekomendasi untuk sumber daya atau
metode yang dapat membantu Anda
mengatasi tantangan untuk mengakses
informasi?

Catatan: Catatan: 
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B. Stakeholder dan Institusi 

 

Bagian 1 - Penilaian Individu Bagian 2 - Diskusi Kelompok Kecil 

• Bagaimana institusi Anda dapat 
berkomunikasi dengan pemangku 
kepentingan lain tentang peluang Research 
Translation yang Anda identifikasi pada 
Langkah 2? Adakah pemimpin dalam institusi 
Anda yang dapat mempromosikan peluang 
Research Translation ini? 

• Apa lembaga dan pemangku kepentingan 
lain yang relevan dengan peluang Research 
Translation yang Anda identifikasi pada 
Langkah 2 dari kegiatan ini? 

• Apakah Anda atau apakah institusi Anda 
memiliki hubungan yang sudah ada dengan 
para pemangku kepentingan / institusi ini? 
Jika tidak, bagaimana Anda bisa menjalin 
hubungan? 

• Dapatkah anggota kelompok Anda 
mengidentifikasi pemangku kepentingan 
atau lembaga lain yang relevan dengan 
peluang Research Translation yang Anda 
identifikasi pada Langkah 2? 

• Apakah anggota kelompok Anda memiliki 
rekomendasi untuk bagaimana Anda dapat 
memperkuat yang ada atau membangun 
hubungan lintas sektor dan lintas pilar baru 
untuk mendukung peluang Research 
Translation tersebut? 

Catatan: Catatan: 
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Langkah 4: Kembangkan Rencana Tindakan Awal Anda untuk 
Mempromosikan Research Translation untuk Mengatasi Satu 
Tantangan Kesehatan 

Pada langkah terakhir dari kegiatan ini, Anda akan diberikan waktu 10 menit untuk mensintesis ide-
ide Anda dari Langkah 1 - 3 dari kegiatan ini dan menarik dari pelajaran yang didapat dalam latihan 
studi kasus dan kegiatan pemetaan jalur komunikasi untuk mengembangkan rencana aksi awal untuk 
mempromosikan research translation untuk mengatasi tantangan One Health dalam pekerjaan Anda. 
Berdasarkan catatan Anda dari Langkah 1 - 3 di atas (termasuk catatan dari penilaian individu dan 
komponen diskusi kelompok kecil dari langkah-langkah), jawablah pertanyaan di bawah ini untuk 
mengembangkan daftar tindakan research translation dan kebutuhan informasi untuk dijelajahi 
setelah workshop ini. Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini akan mengharuskan Anda untuk 
mengevaluasi, mensintesis, dan memprioritaskan jawaban Anda untuk pertanyaan-pertanyaan yang 
dibahas dalam Langkah 1 - 3 dari kegiatan ini. 

Rencana Tindakan untuk Mendukung Research translation untuk Mengatasi Satu 
Tantangan Kesehatan 
1. Identifikasi setidaknya dua cara Anda dapat memainkan peran dalam Research

Translation di institusi Anda, secara individu atau bekerja sama dengan rekan kerja di
institusi Anda (Langkah 1).

2. Identifikasi setidaknya satu kesempatan research translation di institusi Anda (Langkah
2 output). Identifikasi setidaknya dua pemangku kepentingan atau lembaga yang
memainkan peran dalam peluang research translation ini (Langkah 3 output).
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3. Identifikasi dua tindakan yang dapat Anda ambil untuk mengeksplorasi peluang 
research translation ini lebih lanjut (misalnya, penelitian tambahan, jangkauan 
pemangku kepentingan). 
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Lampiran 1: Informasi Tambahan tentang Kerangka Kerja 
Research Translation 

Kerangka Kerja One Health Research Translation Satu (OHRT) yang digunakan dalam materi 
pelatihan ini dikembangkan untuk memandu penerapan riset terapan dan temuan pengawasan 
terhadap tantangan tingkat komunitas pada antarmuka manusia-hewan-lingkungan. Ini berfokus pada 
desain aplikasi penelitian yang relevan secara lokal, menguntungkan, dan efektif melalui integrasi 
perspektif dari peneliti dan pembuat kebijakan di sektor kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. 
Rincian tentang konsep dan langkah-langkah operasional pelaksanaan aplikasi penelitian tidak 
tercakup dalam Kerangka OHRT. 

Beberapa kerangka kerja Research Translation telah dikembangkan yang berfokus pada berbagai 
aspek Research Translation dibandingkan dengan Kerangka OHRT, termasuk: (1) kerangka kerja 
yang berfokus pada research translation "dari tempat tidur ke tempat tidur", seperti penerapan 
penelitian untuk praktik klinis atau medis penanggulangan pembangunan, (2) kerangka kerja yang 
menguraikan konsep dan langkah yang terlibat dalam penerapan aplikasi penelitian, seperti 
implementasi, evaluasi, dan pemantauan, dan (3) kerangka kerja operasional yang berfokus pada 
penerapan pendekatan One Health. Tabel di bawah ini menguraikan dan memberikan referensi untuk 
kerangka kerja lain yang dipilih yang dapat berfungsi sebagai referensi berguna dalam pekerjaan 
Anda. 

Judul Kerangka Fitur Utama Kerangka 

Kerangka Kerja Penelitian 
Kontinum (Kerangka Model)13,14 

• Kerangka kerja konseptual 

• Mengorganisasikan research translation ke dalam empat 
fase: penemuan, pedoman praktik kesehatan berbasis 
bukti, perubahan dalam praktik kesehatan, dan dampak 
keseluruhan pada hasil kesehatan 

• Sering berpusat pada pengaturan klinis dan konsep 
“bench to bedside” 

• Use case: Menggunakan obat yang baru dikembangkan 
atau intervensi medis di klinik setelah pengujian pra-klinis 

Kerangka Kerja Pengetahuan 
untuk Aksi 15,16 

• Kerangka konseptual 

• Menyelaraskan “corong” penciptaan pengetahuan di mana 
produser pengetahuan menghasilkan dan menyatukan 
pengetahuan baru ke dalam alat / produk dan siklus 
tindakan yang menangkap langkah-langkah yang terlibat 
dalam menerapkan alat pengetahuan 

• Sangat relevan dengan skenario yang melibatkan 
penggunaan pengetahuan dalam kebijakan dan praktik 

• Use case: Mengembangkan inovasi yang digerakkan oleh 
ilmu pengetahuan untuk memerangi kesehatan ibu dan 
perinatal 

                                                      
13 Muin J. Khoury, Marta Gwinn, Paula W. Yoon, Nicole Dowling, Cynthia A. Moore, and Linda Bradley. (2007) The 

continuum of translation research in genomic medicine: how can we accelerate the appropriate integration of human 
genome discoveries into health care and disease prevention? Genetics in Medicine; 9: 655-674 

14 Russell E. Glasgow, Cynthia Vinson, David Chambers, Muin J. Khoury, Robert M. Kaplan, and Christine Hunter. (2012) 
National Institutes of Health Approaches to Dissemination and Implementation Science: Current and Future 
Directions. Am J Public Health; 102(7): 1274-1281. 

15 Ian D. Graham, Jo Logan, Margaret B. Harrison, Sharon E. Straus, Jacqueline Tetroe, Wenda Caswell, and Nicole 
Robinson. (2006) Lost in Knowledge Translation: Time for a Map? J Contin Educ Health Prof; 26(1): 13-24. 

16 Becky Field, Andrew Booth, Irene Ilott, and Kate Gerrish. (2014) Using the Knowledge to Action Framework in practice: 
a citation analysis and systematic review. Implement Sci 9: 172.  
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Kerangka kerja CDC Knowledge 
2 Action (K2A)17,18 

• Kerangka kerja konseptual yang diadaptasi dari kerangka
kerja Knowledge to Action untuk fokus pada pelaksanaan
bukti penelitian dalam praktik kesehatan masyarakat

• Mengorganisasikan research translation ke dalam tiga
fase: penelitian, penerjemahan, dan pelembagaan

• Mengidentifikasi titik-titik keputusan, interaksi, dan struktur
pendukung untuk menggerakkan penemuan penelitian
melalui uji efikasi, studi efektivitas, diseminasi, praktik, dan
pelembagaan

• Kasus penggunaan: Menggunakan penemuan penelitian
untuk menginformasikan pengembangan dan
implementasi program kesehatan masyarakat yang
menargetkan penyakit jantung kronis.

Mempromosikan Tindakan pada 
Implementasi Penelitian di 
Layanan Kesehatan 
(PARiHS)19,20 

• Kerangka konseptual

• Mengorganisasikan research translation ke dalam tiga
fase: bukti, berfokus pada penilaian sifat dan kekuatan
bukti untuk implementasi; konteks, fokus pada
pemahaman lingkungan atau pengaturan di mana
perubahan berbasis bukti dalam praktek klinis terjadi; dan
fasilitasi, berfokus pada strategi penerjemahan
pengetahuan untuk memungkinkan sikap, kebiasaan, dan
praktik yang mendukung penerjemahan.

• Kasus penggunaan: Serapan bukti penelitian dalam
meningkatkan kualitas perawatan klinis di fasilitas
rehabilitasi.

Kerangka Kerja Operasional 
WorldBank One Health 21 

• Kerangka kerja operasional

• Memberikan panduan operasional untuk implementasi dan
penerapan pendekatan One Health untuk memperkuat
sistem kesehatan masyarakat manusia, hewan, dan
lingkungan

• Tidak fokus pada research translation secara eksplisit,
tetapi bimbingan relevan untuk menerapkan pendekatan
One Health dan penerapan aplikasi penelitian untuk
tantangan One Health

• Kasus penggunaan: Kolaborasi lintas sektor untuk
melaksanakan program untuk identifikasi dini risiko
demam kuning

17 Wilson KM, Brady TJ, Lesesne C, on behalf of the NCCDPHP Work Group on Translation. An organizing framework for 
translation in public health: the Knowledge to Action Framework. Prev Chronic Dis 2011;8(2):A46. 
http://www.cdc.gov/pcd/issues/2011/mar/10_0012.htm. Accessed September 12, 2018 

18 Centers for Disease Control and Prevention. Applying the Knowledge to Action (K2A) Framework: Questions to Guide 
Planning. Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention, US Dept of Health and Human Services; 
2014. PDF available at https://www.cdc.gov/chronicdisease/pdf/K2A-Framework-6-2015.pdf 
19 Alison Kitson, Gill Harvey, and Brendan McCormack. (1998) Enabling the implementation of evidence based practice: a 

conceptual framework. Quality in Health Care; 7: 149-158 
20 National Collaborating Centre for Methods and Tools (2011). PARiHS framework for implementing research into 

practice. Hamilton, ON: McMaster University. (Updated September 18, 2017) Retrieved from 
http://www.nccmt.ca/resources/search/85  

21 Franck Cesar Jean Berthe, Timothy Bouley, William B. Karesh, Francois G. Le Gall, Catherine Christina Machalaba, 
Caroline A. Aurelie Plante, and Richard M. Seifman. (2018). Operational framework for strengthening human, animal 
and environmental public health systems at their interface. Washington, D.C.: World Bank Group. 
http://documents.worldbank.org/curated/en/703711517234402168/Operational-framework-for-strengthening-human-
animal-and-environmental-public-health-systems-at-their-interface  

http://www.cdc.gov/pcd/issues/2011/mar/10_0012.htm
https://www.cdc.gov/chronicdisease/pdf/K2A-Framework-6-2015.pdf
http://www.nccmt.ca/resources/search/85
http://documents.worldbank.org/curated/en/703711517234402168/Operational-framework-for-strengthening-human-animal-and-environmental-public-health-systems-at-their-interface
http://documents.worldbank.org/curated/en/703711517234402168/Operational-framework-for-strengthening-human-animal-and-environmental-public-health-systems-at-their-interface
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