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Apakah translational research? 
(What is translational research?) 
 
Translational research (translational medicine) merupakan pendekatan riset yang 
hakikatnya bertujuan menjembatani dua level riset: (1) pemahaman 
(understanding); dan (2) intervensi (intervention). Dikotomi itu disebut juga: (1) 
explanatory atau scientific research; dan (2) pragmatic atau action-oriented 
research (Kleinbaum et al., 1982). Intinya, translational research menjembatani 
temuan-temuan riset dasar, baik biomedis maupun epidemiologis, dengan 
pengembangan metode/ intervensi kedokteran berdasarkan temuan-temuan itu, lalu 
mengaplikasikannya pada level individu pasien  dan populasi.  
 
Peneliti biomedis, epidemiologi (misalnya, molecular epidemiology, genetic 
epidemiology), dan kedokteran klinis, melakukan riset untuk mengetahui/ 
memahami kausa (etiologi), mekanisme patobiologi/ patofisiologi, dan riwayat 
alamiah penyakit, pada level molekul, individu hingga populasi. Pemahaman baru 
tentang penyakit diteruskan oleh peneliti biomedis dan riset dasar lainnya untuk 
mengembangkan metode/ alat/ teknologi/ intervensi baru, baik diagnostik, terapi, 
pencegahan, rehabilitasi, dan melakukan evaluasi pertama kali pada subjek manusia. 
Efikasi dan efektivitas metode/ intervensi baru diteliti lebih lanjut oleh peneliti 
kedokteran klinis, dan diterapkan pada praktik klinis. Hasil riset selanjutnya 
didiseminasi, diterapkan lebih luas melalui kebijakan dan program kesehatan 
masyarakat. Peneliti epidemiologi meneliti dampak intervensi terhadap level dan 
distribusi penyakit dan kesehatan populasi. Peneliti biomedis, epidemiologi, dan 
kedokteran klinis melakukan pengamatan-pengamatan baru tentang kausa, 
patobiologi, dan riwayat alamiah penyakit, hasilnya merupakan pengetahuan baru 
untuk mengembangkan metode/ intervensi baru kedokteran. Demikian seterusnya 
siklus translational research berulang. 
 
Latar belakang translational research 
(Why does translational research matter?)  
 
Gagasan translational research muncul dilatari oleh dilema sentral di dunia 
kedokteran dan kesehatan masyarakat selama ini, yaitu adanya kesenjangan (gap) 
antara masalah penelitian dan kebutuhan/ kepentingannya bagi kesehatan pasien/ 
populasi, dan kesenjangan antara penemuan dasar (basic discoveries) dan 
pemanfaatan pengetahuan itu untuk mengembangkan metode/ alat/ teknologi/ 
intervensi baru kedokteran yang berguna untuk perbaikan kesehatan pasien dan 
populasi (Woolf, 2008).  
 
Pemerintah dan perusahaan obat/ farmasi trans-nasional mengeluarkan dana yang 
sangat besar untuk penelitian dasar, tetapi hasil investasi jauh lebih rendah daripada 
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Gambar 1  Fase translational research 
(Sumber: Khoury et al., 2010) 

harapan. Dengan kata lain terjadi pemborosan investasi akibat kesenjangan antara 
masalah riset dan kebutuhan intervensi medis untuk kesehatan pasien dan populasi. 
Dengan latar berlakang tersebut, translational research merupakan kunci jawaban 
yang dapat mengisi kesenjangan antara penemuan dasar dan penerapan penemuan 
itu ke dalam praktik klinis dan kesehatan populasi. Translational research 
menerjemahkan temuan-temuan dari riset dasar dengan lebih cepat dan lebih efisien 
ke dalam praktik medis maupun program kesehatan masyarakat, sehingga hasil-
hasil riset dapat dimanfaatkan dengan lebih cepat dan berkesinambungan untuk 
perbaikan kesehatan pasien dan kesehatan masyarakat keseluruhan. 
 
Fase translational research 
(Phases of translational research) 
 
Fase translational research disajikan Gambar 1. Skema tersebut menggambarkan 
progresi logis dari riset T0 hingga T4 (Kon, 2008; Khoury et al., 2010). Meskipun 
demikian proses tersebut tidak harus linier, dan hubungan antara fase-fase bersifat 
dua arah. Umpan balik (feedback) dari fase hasil penting untuk memangkas 
kesenjangan (gap) antara masalah riset diteliti dan kebutuhan riset. Pada setiap fase, 
hasil riset dirangkum untuk membentuk pengetahuan baru (knowledge synthesis), 
selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan  metode/ alat/ teknologi/ 
intervensi baru yang lebih baik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T0 = “New knowledge and insight into the causes, pathobiology, or natural history 
of disease”. Riset pada fase ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru 
tentang kausa, patobiologi, dan riwayat alamiah penyakit. Riset T0 dapat berasal 
dari laboratorium biomedis, kedokteran klinis, dan kesehatan masyarakat. 
Epidemiologi memiliki peran penting dalam mendeskripsikan kejadian penyakit 
pada populasi (epidemiologi deskriptif) dan kausa penyakit pada populasi 
(epidemiologi analitik). Sebagai contoh, hasil riset epidemiologi The British Doctors 
Study di Inggris dan Framingham Study di AS yang dimulai pada awal 1950an 
mengungkapkan, merokok sigaret sebagai kausa/ faktor risiko utama kanker paru 
dan penyakit jantung koroner. Demikian pula riset epidemiologi menemukan bahwa 
asam folat mencegah neural tube defects. Determinan/ kausa/ faktor risiko penyakit 
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pada manusia bersifat multilevel (dari faktor-faktor molekuler hingga faktor sosial 
dan ekologis). Karena tim transdisipliner merupakan kunci keberhasilan untuk 
penemuan-penemuan baru. 
 
T1 = „„The transfer of new understandings of disease mechanisms gained in the 
laboratory into the development of new methods for diagnosis, therapy, and 
prevention and their first testing in humans‟‟. Riset pada tada fase ini menerapkan 
pengetahuan baru tentang mekanisme penyakit yang diperoleh dari laboratorium 
biomedis, klinik, dan kesehatan masyarakat, untuk mengembangkan/ menciptakan 
metode/ alat/ intervensi baru yang bisa digunakan untuk skrining, penilaian risiko, 
diagnosis, terapi, pencegahan, dan rehabilitasi. Pada fase ini dilakukan riset 
efektivitas metode baru itu untuk pertama kali pada manusia. 
 
T2 = „„The translation of results from clinical studies into everyday clinical practice 
and health decision making‟‟ . Disebut juga “research to develop evidence-based 
recommendations and policies”. Pada fase ini hasil-hasil riset klinis diterjemahkan 
ke dalam praktik klinis dan pengambilan keputusan kesehatan sehari-hari. Riset 
klinis pada T2 dilakukan untuk memberikan bukti tentang efikasi dan efektivitas 
metode/ intervensi yang baru pada pasien dalam praktik klinis. Bukti-bukti hasil 
riset digunakan untuk membuat rekomendasi, kebijakan, clinical guideline yang 
akan diterapkan oleh klinisi dalam praktik klinis sehari-hari. Sebagai contoh, pada 
T2 ditentukan apakah terdapat bukti kuat bahwa prostate-specific antigen (PSA) 
testing memang bermanfaat untuk memperbaiki morbiditas dan mortalitas jika 
digunakan pada praktik klinis. 
 
T3 = “Research on implementing and disseminating evidence-based interventions 
in practice”. Disebut juga “discovering ways to move these findings into the daily 
care of patient(s)". Fase ini bertujuan untuk menemukan cara yang tepat untuk 
merealisasi temuan-temuan ke dalam pelayanan pasien sehari-hari. Sebagai contoh, 
jika pada T2 dilakukan riset untuk mengevaluasi manfaat dan kerugian penggunaan 
skrining PSA untuk mendeteksi kanker prostat, maka pada T3 dilakukan 
impelementasi skrining PSA di dalam praktik maupun program pencegahan pada 
level masyarakat.  
 
T4 = "Moving scientific knowledge into the public sector and thereby changing 
people‟s everyday lives...". Fase ini bertujuan memindahkan pengetahuan ilmiah 
kepada sektor publik (masyarakat) sehingga dapat memperbaiki kehidupan 
(termasuk kesehatan) manusia. Riset pada T4 memfokuskan pada evaluasi tentang 
dampak intervensi bagi kesehatan populasi. 
 
Perlu diingat, yang dimaksud dengan metode/ alat/ teknologi/ intervensi yang 
menjadi perhatian translational research tidak terbatas pada obat saja, tetapi juga 
intervensi perilaku, sosial, dan kebijakan, yang ditujukan untuk mengatasi aneka 
determinan penyakit/ kesehatan pada populasi manusia, baik secara individual 
maupun kolektif. 
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