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A KETAHANAN  PANGAN 

 

No 

Kode 2012 2013 2014 2015 

A.1. Ekplorasi agen dekomposer dan 

mikroorganisme yang 

berpotensi sebagai agen pupuk 

hayati di Sulawesi Tengah 

Skrining dan uji keefektivan agen 

dekomposer dan agen pupuk hayati 

Formulasi agen dekomposer dan agen 

pupuk hayati 

Produksi biokompos dan formula agen 

dekomposer serta agen pupuk hayati, 

dalam upaya meningkatkan produksi   

tanaman perkebunan, tanaman pangan, 

tanaman industri, hortikultura,  

tanaman obat, untuk ketahanan pangan 

yang berwawasan lingkungan 

A.2 Eksplorasi bahan alam,  

mikroorganisme dan produk 

mikroorganisme yang 

berpotensi sebagai bahan 

pangan, pengawet, pewarna, 

pengaroma, dan cita rasa 

Skrining aktivitas dan keefektifan 

serta ketoksikan bahan-bahan yang 

berpotensi  sebagai bahan pangan, 

pengawet, pewarna, pengaroma, dan 

cita rasa 

Formulasi dan uji performance 

bahan-bahan  yang berpotensi  

sebagai bahan pangan, pengawet, 

pewarna, pengaroma, dan cita rasa 

Produksi bahan pangan dan suplemen 

yang berkualitas 

 

A.3 Eksplorasi  agen hayati yang 

berpotensi sebagai biopestisida 

di Sulawesi Tengah. 

 

Skrining dan uji keefektivan agen 

hayati sebagai biopestisdida terhadap 

hama dan penyakit tanaman 

 

Formulasi biopestisda untuk 

pengendalian hama dan penyakit 

tanaman perkebunan, tanaman 

pangan, tanaman industri, 

hortikultura, tanaman obat 

 

Produk biopestisida untuk 

pengendalian hama dan  penyakit 

tanaman  perkebunan, tanaman pangan,  

tanaman industri, hortikultura, tanaman 

obat, 

 dalam upaya meningkatkan produksi 

untuk ketahanan  pangan yang 

berwawasan lingkungan. 

A.4 Perancangan model  interaksi 

hama dan penyakit pd tanaman 

perkebunan, tanaman pangan, 

industri, holtikultura dan 

tanaman obat 

Dinamika model pertumbuhan  hama 

pada sistem interaksi hama dan 

penyakit pd tanaman dengan 

melibatkan faktor biopestisida hayati 

Penentuan efektifitas biopestisida 

hayati pada model pertumbuhan 

hama  dan penyakit tanaman 

(a) Justifikasi efektifitas produk 

biopestisida hayati  terformulasi 

pada model pertumbuhan hama 

dan  penyakit tanaman  

(b) Pengoptimalan nilai ekonomis 

produk 

A.5 Perancangan model dinamik 

pertumbuhan konsentrasi 

oksigen terlarut pada budidaya 

perikanan darat  dengan 

memperhatikan faktor interaksi 

suhu dan tekanan udara 

Analisis kestabilan model dinamik 

pertumbuhan oksigen terlarut dengan 

memperhatikan faktor interaksi suhu 

dan tekanan udara 

 

Identifikasi parameter penentu 

kestabilan model dinamik 

pertumbuhan oksigen terlarut dengan 

memperhatikan faktor interaksi suhu 

dan tekanan udara 

 

Investigasi kondisi anomali model 

dinamik pertumbuhan  oksigen terlarut 

dengan memperhatikan faktor interaksi 

suhu dan tekanan udara 

 

A.6 Perancangan model daerah Kajian dinamik model daerah Pengaruh esensial faktor eksternal Optimalisasi model daerah tangkapan 



 

 

 

 

 

 

tangkapan air di sekitar tempat 

tumbuh tanaman  

tangkapan air di sekitar tempat 

tumbuh tanaman 

terhadap dinamika model daerah 

tangkapan air di sekitar tempat 

tumbuh tanaman 

air di sekitar tempat tumbuh 

 tanaman dengan kendala eksternal 

A.7 Antioksidan  

 

Antioksidan  

 

Suplemen yang akan dihasilkan 

berbasis  antioksidan yang diproduksi 

melalui teknologi fermentasi dan 

teknologi pemisahan  yang bersumber 

dari buah-buahan, kulit ari biji-bijian 

dan tanaman lain penghasil 

antioksidan  

Suplemen yang berperanan dalam 

pencegahan dan penanggulangan  

penyakit :   kanker, kolesterol  tinggi, 

diabetes dan suplemen untuk  

kecantikan  

 

 

A.8 Anti mikroba, healthy oil dan 

antioksidan  

 

Anti mikroba, healthy oil dan 

antioksidan  

 

Pangan fungsional  yang berperanan 

antara lain dalam  menurunkan 

kolesterol darah, mencegah penyakit 

yang disebabkan oleh kolesterol dan 

radikal bebas, meningkatkan 

kecerdasan, menanggulangi kurang 

provitamin A (KVA), gangguang 

akibat kurang iodium (GAKI), 

memberikan daya tahan 

Pangan fungsional  yang berperanan 

antara lain dalam  menurunkan  

kolesterol darah, mencegah penyakit 

yang disebabkan oleh kolesterol  dan 

radikal bebas, meningkatkan 

kecerdasan, menanggulangi  kurang  

provitamin A (KVA),  gangguang 

akibat kurang iodium (GAKI), 

memberikan daya tahan 



 

 

 

B. KESEHATAN DAN OBAT-OBATAN 

No 

Kode 
2012 2013 2014 2015 

B.1 Senyawa aktif Senyawa aktif Sediaan obat dan kosmetik Sediaan obat dan kosmetik 

B.2 Kajian penanggulangan 

penyakit infeksi tropis, kelainan 

metabolik, kedaruratan medik 

dan traumatologi 

Kajian penanggulangan penyakit 

infeksi tropis, kelainan metabolik, 

kedaruratan medik dan traumatologi 

Kajian penanggulangan penyakit 

infeksi tropis, kelainan metabolik, 

kedaruratan medik dan traumatologi 

SOP penanggulangan penyakit infeksi 

tropis, kelainan metabolik, kedaruratan 

medik dan traumatologi 

B.3 Kajian metode  penunjang 

diagnosis penyakit 

Kajian metode  penunjang diagnosis 

penyakit 

Kajian metode  penunjang diagnosis 

penyakit 

Biosensor 

B.4 Data medication error di rawat 

inap dan rawat jalan Rumah 

Sakit 

Data medication error di rawat inap 

dan rawat jalan Rumah Sakit 

Data medication error di rawat inap 

dan rawat jalan Rumah Sakit  

Rekomendasi SOP yang baku dan tepat 

sehingga meenghilangkan medication 

error dalam perawatan di Rumah Sakit  

B.5 Eksplorasi bahan alam,  

mikroorganisme dan produk 

mikroorganisme yang 

berpotensi sebagai bahan 

sediaan farmasi dan kosmetik 

Skrining aktivitas dan keefektifan 

serta ketoksikan bahan-bahan bahan 

sediaan farmasi dan kosmetik 

 

Formulasi dan uji performance 

bahan-bahan sediaan farmasi dan 

kosmetik 

 

Produksi bahan tambahan dalam  upaya 

meningkatkan kualitas sediaan farmasi 

dan kosmetik 

B.6 (a) Eksplorasi bahan alam 

Sulawesi Tengah yang 

berpotensi dan skrining 

aktivitas fisiologis bahan 

tersebut 

(b) Isolasi dan skrining 

aktivitas senyawa aktif dari 

bahan alam yang berpotensi 

 

(a) Standarisasi ekstrak bahan alam 

yang berpotensi 

(b) Formulasi ekstrak terstandar 

dalam bentuk sediaan obat, obat 

tradisional, kosmetika, serta bahan 

farmasetis lainnya 

(a) Pengembangan senyawa aktif 

bahan alam yang berpotensi 

(pemurnian, penentuan kadar, 

karakterisasi golongan senyawa 

dan penentuan struktur) 

(b) Uji ketoksikan senyawa aktif 

bahan alam yang berpotensi 

(c) Pengembangan fitofarmaka dan 

uji ketoksikan, performance dan 

uji klinik. 

(a) Formulasi senyawa aktif terstandar 

dalam bentuk sediaan obat, 

fitofarmaka, kosmetika, makanan 

dan minuman serta bahan 

farmasetis lainnya. 

(b) Produksi sediaan obat, kosmetika, 

sesuai dengan standar mutu. 

B.7 Kajian dinamis transmisi 

penyakit menular melalui revisi 

model endemik SIR (suspectible 

– infective– recovered) 

Dinamika transmisi penyakit menular 

pada revisi model endemik SIR 

dengan melibatkan faktor migrasi 

Akurasi revisi model endemik SIR 

dengan memperhatikan masa 

inkubasi penyakit 

Pengontrolan transmisi penyakit 

menular melalui pengaturan tingkat 

vaksinasi pada revisi model endemik 

SIR  

B.8 Analisis Penyakit Menular yang 

berbasis wilayah tropis di 

Resolusi dan Pengembangan program 

pengendalian Penyakit Menular yang 

Analisis karakteristik epidemiologi 

penyakit tidak menular dan masalah 

Epidemiologi landasan strategi 

pencegahan dan promosi kesehatan, 

 



 

 

Sulawesi Tengah  berbasis wilayah tropis. reproduksi remaja berbasis perilaku 

masyarakat 

berbagai penyakit tidak menular di 

Sulawesi tengah 

B.9 Survey masalah Gizi 

masyarakat di Sulawesi Tengah 

Manajemen pangan berbasis 

demografi daerah pesisir pantai dan 

pengunungan. 

Peningkatan pengetahuan dan praktek 

konsumsi masalah status gizi ibu 

menyusui 

Analisis Pemberian Asi Ekslusif dan 

pemberian makanan tambahan Pada 

Anak Balita Gakin 

B.10 Data  Kesehatan Dasar : 
(Sanitasi Lingkungan, Status 

Gizi, Pelayanan Kesehatan, 

Epidemi Penyakit, Perilaku 

Sakit Dan Sehat) 

Program Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Masyarakat Model  Kesehatan Masyarakat Mandiri 

B.11 Data Sistem Pembiayaan 

Kesehatan 

Advokasi Advokasi Regulasi Sistem Pembiayaan 

Kesehatan 

B.12 Penelusuran Penyakit 

sistomiasis 

Penelusuran Penyakit sistomiasis Pola Penyakit sistomiasis 

(Diagnosis penyakit sistomiasis) 

Model Pencegahan Penyakit 

Sistomiasis 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

C. ENERGI  BARU DAN TERBARUKAN 

 
No 

Kode 
2012 2013 2014 2015 

C.1 Survey Geofisika dan 

Pemetaanpotensi sumber energi 

geothermal, mikrohidro, 

gelombang laut, energi angin 

dan matahari 

Data dan Peta potensi penyebaran 

sumber energi energi geothermal, 

mikrohidro, gelombang laut, energi 

angin dan matahari di Sulawesi 

Tengah 

Desain perangkat konversi energi 

listrik 

Wilayah/Desa energi mandiri 

C.2 Eksplorasi  inokulum biogas Skrining  inokulum biogas Inokulum efektif untuk biogas Model percontohan  penggunaan  

biogas untuk kebutuhan rumah tangga 

C.3 Eksplorasi  bahan tumbuhan 

sebagai sumber energi 

terbaharukan  

Skrining dan uji keefektifan bahan 

tumbuhan berpotensi sebagai sumber 

energi terbaharukan  

Pengembangan  bahan tumbuhan 

sebagai sumber energi terbaharukan 

Penerapan dan  model percontohan 

penggunaan  sumber energi bahan 

tumbuhan terbaharukan 

 



 

 

 

D. TEKNOLOGI  INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI 

 
No 

Kode 
2012 2013 2014 2015 

D.1 Kajian teori tentang Logika 

Fuzzy dan keterkaitannya 

dengan bidang-bidang ilmu 

lainnya 

Kajian teori tentang logika Fuzzy dan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari 

Implementasi Logika Fuzzy pada 

kasus –kasus tertentu,seperti 

pendeteksian suatu penyakit, 

optimalisasi dan estimasi produksi 

di Sulawesi Tengah 

Implementasi logika Fuzzy dalam ilmu 

kedokteran dan pemasaran produksi di 

Indonesia 

D.2 Kajian mengenai algoritma 

kriptografi pada kasus 

kemananan data dalam 

masyarakat Kota Palu dan 

propinsi Sulawesi tengah 

Kajian mengenai algoritma kriptografi 

pada kasus keamanan data komunikasi 

dan multimedia   

Kajian implementasi algoritma 

kriptografi pada kasus kemananan 

jaringan komputer dan internet 

Metode algoritma kriptografi untuk 

pertahanan keamanan lokal dan 

nasional 

D.3 Kajian mengenai manajemen 

sistem basis data dan model 

sistem informasi pada 

pemrosesan data pada tingkat 

administrasi desa di Sulawesi 

Tengah 

Kajian mengenai manajemen sistem 

basis data model sistem informasi pada 

pemrosesan data pada tingkat 

administrasi kabupaten di Sulawesi 

Tengah 

Kajian mengenai manajemen 

sistem basis data model sistem 

informasi pada pemrosesan data 

pada tingkat administrasi Kota 

Palu 

Sistem basis data dan  model sistem 

informasi pada pemrosesan data pada 

tingkat administrasi  propinsi  Sulawesi 

Tengah 

D.4 Kajian mengenai sistem 

pendukung keputusan pada 

bidang pendidikan dasar, 

menengah dan perguruan tinggi 

Kajian mengenai sistem pendukung 

keputusan pada industri dan UKM 

daerah kabupaten maupun propinsi 

Kajian mengenai sistem 

pendukung keputusan pada 

pemeliharaan lingkungan dan 

keanekaragaman hayati 

Model sistem pendukung keputusan 

pada instansi pemerintah kabupaten, 

kota dan propinsi 

D.5 Kajian mengenai pengembangan 

teknologi informasi berbasis 

masyarakat 

Kajian pemberdayaan masyarakat dalam 

pemanfaatan teknologi informasi  

Pembentukan komunitas 

pemberdayaan teknologi  

informasi pada masyarakat kota 

dan propinsi 

Pendampingan komunitas 

pemberdayaan teknologi  informasi  

pada masyarakat Sulawesi Tengah 

D.6 Kajian mengenai manajemen 

sistem basis data dan model 

sistem informasi pada 

pemrosesan data pada tingkat 

administrasi desa di Sulawesi 

Tengah 

Kajian mengenai manajemen sistem 

basis data model sistem informasi pada 

pemrosesan data pada tingkat 

administrasi kabupaten di Sulawesi 

Tengah 

Kajian mengenai manajemen 

sistem basis data model sistem 

informasi pada pemrosesan data 

pada tingkat administrasi Kota 

Palu 

Kajian mengenai manajemen sistem 

basis data dan model sistem informasi 

pada pemrosesan data pada tingkat 

administrasi  propinsi Sulawesi Tengah 

D.7 Aplikasi biometric sistem 

pengamanan  

Aplikasi pengenalan pola pada bidang 

kesehatan 

Aplikasi pengenalan pola pada 

pengaturan sistem lalu lintas 

Aplikasi pada data mining  

D.8 Computer vision; 

Analisis seismik 

Analisis multi spektral Analisis multi spektral Pengklasifikasian data landsat 

D.9 Prapengolahan citra digital Segmentasi dan clustering citra digital Analisis citra digital aplikasi pada citra satelite 



 

 

D.10 Kajian tentang teori Graph dan 

kaitannya dengan bidang ilmu 

lainnya 

Kajian teori tentang teori Graf dan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari 

Implementasi teori Graf pada 

bidang pertahanan dan keamanan 

di Sulawesi Tengah 

Implementasi teori Graf  dalam bidang 

pertahanan dan keamanan Nasional dan 

bidang-bidang lainnya 

D.11 Kajian pemanfaatan teknologi 

web sebagai sistem informasi 

berbasis internet untuk akademik 

di sekolah dan perguruan tinggi 

Kajian pemanfaatan teknologi web 

sebagai sistem informasi berbasis 

internet untuk UKM di kabupaten dan 

kota se sulawesi tengah 

Kajian pemanfaatan teknologi 

web sebagai sistem informasi 

berbasis internet untuk UKM di 

kabupaten dan kota se sulawesi 

tengah 

Web Engineering 

 



 

 

 

E. PELESTARIAN LINGKUNGAN 

 
No 

Kode 
2012 2013 2014 2015 

E.1 Inventarisasi Keanekaragaman 

Jenis Tumbuhan baik 

Tumbuhan tingkat tinggi 

(Flowering plant) yang meliputi; 

pohon, anggrek, rotan ataupun 

Tumbuhan tingkat bawah 

(lumut/paku-pakuan) yang 

meliputi; di beberapa kawasan 

kawasan konservasi di 

Wallacea, Sulawesi khususnya 

 

 

(a) Ekspedisi Botani (kajian dari aspek 

taksonomi)  di kawasan konservasi 

seperti Taman Nasional dan Cagar 

Alam 

 

(b) Kajian dari aspek Aut ekologi 

ataupun syn ekologi jenis-jenis yang 

bersifat langka, endemik dan khas 

Sulawesi dan pemetaan DNA 

masing jenis yang terseleksi 

Kajian dari aspek potensi 

pemanfaatannya (bioprospeksi), 

baik sebagai tanaman hias, obat 

dan lain-lain. Pemetaan DNA  

Kajian dari aspek pelestarian melalui 

konservasi eksitu dan budidaya jenis 

yang terseleksi 

(Pemetaan DNA lanjutan) 

E.2 Inventarisasi  Satwaliar khas 

Wallacea/ Sulawesi yang 

meliputi; Avifauna, mamalia, 

dan reptilian serta herpetologi 

Kajian terhadap aspek taksonomi dan 

ekologi dan pemetaan DNA  

Kajian terhadap aspek taksonomi 

dan ekologi dan pemetaan DNA 

(lanjutan) 

Kajian terhadap aspek  taksonomi dan 

ekologi dan pemetaan DNA (lanjutan) 

E.3 Eksplorasi dan  inventarisasi 

Mikroba-mikroba indigenous 

Sulawesi    

Kajian  terhadap upaya pemanfaatannya 

sebagai biopestisida, produksi produk 

dalam bioteknologi  (makanan, obat-

obatan dan lain-lain) 

Kajian (lanjutan) terhadap upaya 

pemanfaatannya sebagai 

biopestisida, produksi produk 

dalam bioteknologi  (makanan, 

obat-obatan dan lain-lain) 

Kajian  (lanjutan) terhadap upaya 

pemanfaatannya sebagai biopestisida, 

produksi produk dalam bioteknologi  

(makanan, obat-obatan dan lain-lain) 

E.4 Perancangan model interaksi 

unsur utama iklim dikaitkan 

dengan perubahan konsentrasi 

karbon dalam atmosfir 

 

Analisis kestabilan model interaksi unsur 

utama iklim dengan meninjau laju 

perubahan kalor yang diakibatkan 

perubahan konsentrasi karbon dalam 

atmosfir 

 

Penentuan nilai kritis laju 

perubahan kalor dari model 

interaksi unsur utama iklim 

berkaitan dengan perubahan 

konsentrasi karbon dalam 

atmosfir 

Data nilai kritis laju perubahan kalor 

dari model interaksi unsur utama iklim 

berkaitan dengan perubahan 

konsentrasi karbon dalam atmosfir 

  

E.5 Perancangan model aliran  

sedimen di wilayah muara 

 

Kajian Dinamik aliran sedimen di 

wilayah muara 

Identifikasi kondisi chaos pada 

model dinamik aliran sedimen di 

wilayah muara 

Model manajemen daerah aliran sungai 

 

E.6 Perancangan model polusi dan 

intrusi air laut  di sekitar muara 

sungai  

Perancangan daerah absorban dari model 

polusi dan intrusi air laut  di sekitar 

muara sungai 

Studi pengaruh daerah absorban 

terhadap model polusi dan intrusi 

air laut  di sekitar muara sungai 

Model polusi & intrusi air laut 

E.7 Analisa peramalan data curah 

hujan 

Analisa peramalan data curah hujan Analisa peramalan data curah 

hujan 

Model peramalan data curah hujan 



 

 

E.8 Data potensi sumber daya alam 

hayati dan mineral dalam 

penanggulangan pencemaran 

lingkungan 

 

Data potensi sumber daya alam hayati 

dan mineral dalam penanggulangan 

pencemaran lingkungan 

 

Metode/teknologi 

penanggulangan pencemaran  

lingkungan 

Metode/teknologi penanggulangan 

pencemaran  lingkungan 

E.9 Data potensi limbah rumah 

tangga dan pertanian sebagai 

bahan biopolimerisasi  

Data potensi limbah rumah tangga dan 

pertanian sebagai bahan biopolimerisasi 

Teknologi pemanfaatan limbah 

rumah tangga dan  pertanian 

sebagai bahan biopolimerisasi 

Teknologi pemanfaatan limbah rumah 

tangga dan pertanian sebagai bahan 

biopolimerisasi 

E.10 Kajian aspek-aspek fisis dan 

Analisa data dinamika iklim di 

wilayah lembah Palu 

Desain alat aqusisi komponen iklim Perancangan model dinamik 

prediksi iklim di lembah Palu 

 

Teknologi prediksi perubahan iklim di 

lembah Palu 

E.11 Eksplorasi geofisika dan 

pemetaan sumber daya mineral 

dan migas  provinsi Sulawesi 

Tengah 

Data dan Peta potensi penyebaran 

sumber daya mineral dan migas provinsi 

Sulawesi Tengah 

Perancangan model  dan uji coba 

pengelolaan wilayah 

pertambangan 

 

Model pengelolaan eksploitasi dan 

rehabilitasi tambang 

E.12 Kajian aspek-aspek fisis 

dinamika iklim di wilayah 

lembah Palu dan analisa data 

iklim di lembah Palu 

Desain alat aqusisi komponen iklim Perancangan model dinamik 

prediksi iklim di lembah Palu 

Teknologi prediksi perubahan iklim di 

lembah Palu  

 

 

 


