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Indonesia menjadi negara dengan kasus harian aktif dan kematian tinggi
penyakit COVID-19 hingga saat ini. Kebijakan pemerintah saat ini
memberlakukan pencegahan dan penanganan COVID-19 diantaranya dengan
upaya 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) dan 3T (tes,
telusur, tindak lanjut (Kemenkes RI, 2021). Pengendalian yang dapat dilakukan
untuk menangani bersama pandemi COVID-19 di Indonesia harus dimulai dari
individu, keluarga, hingga komunitas dalam mengombinasikan program
pemerintah dan mencapai tujuan bersama. Upaya tes, telusur, dan tindak
lanjut dalam mengatasi pandemi COVID-19 perlu dilakukan secara
komprehensif. Peningkatan skala jumlah pengujian diteruskan dengan upaya
pelacakan kontak dalam memantau rantai penularan hingga tindak lanjut
penanganan kasus terkonfirmasi, baik pengobatan maupun isolasi mandiri yang
masih menjadi fokus dalam menghadapi permasalahan pandemi saat ini. 
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Institut Pembangunan Jawa Barat Univeritas Padjadjaran atau INJABAR
UNPAD merupakan lembaga publik yang didirikan atas kolaborasi dengan
pemerintah Provinsi Jawa Barat serta para pemangku kepentingan lainya
untuk mensinergikan seluruh potensi dalam memberikan inovasi pemenuhan
kebutuhan masyarakat. Sebagai upaya mendukung penanganan pandemi
COVID-19, INJABAR UNPAD telah berkontribusi dengan menyediakan
pelayanan jasa tes dan penunjuang pemeriksaan COVID-19. Program ini
telah berlangsung sejak Bulan April 2021 dan telah tersebar di beberapa
titik Kota Bandung. Namun upaya pemeriksaan COVID-19 masih dibutuhkan
dalam kemudahan akses dan jangkauan masyarakat, oleh karena itu, perlu
dilakukan kolaborasi bersama antara lembaga maupun sarana pelayanan
kesehatan untuk dapat memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat. 

Latar Belakang



Proposal ini diajukan untuk memberikan penawaran kerjasama dalam
melaksanakan penyediaan pelayanan jasa tes dan penunjang
pemeriksaan COVID-19 sebagai mitra di area yang disepakati.
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INJABAR (Institut Pembangunan Jawa Barat) merupakan salah
satu Lembaga publik yang didirikan untuk menjadi Lembaga
Kepakaran yang merupakan perpanjangan tangan dari
Universitas padjadjaran dan sebagai salah satu satuan unit
usaha di Unpad.

 Domisili:
1. Bale Motekar Jl. Banda No. 40, Kota Bandung
2. Pusat Data Unpad Gedung Rektorat Jatinangor

Maksud dan Tujuan

Profil Injabar



Penyediaan pelayanan pemeriksaan COVID-19 ini, kami
fasilitasi dengan pemanfaatan aplikasi InaTTI (Indonesia Test,
Trace, Isolation). 

InaTTI merupakan aplikasi berbasis website yang dibuat oleh
periset farmasi Unpad bersama PS Medika untuk
mempermudah melakukan test laboratorium, pelacakan
kontak, serta melakukan pendampingan kepatuhan isolasi
mandiri yang bekerja sama dengan Medication Therapeutic
Adherence Clinic (MTAC) Unpad. 
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www.inatti.id

Aplikasi InaTTI

Akses halaman InaTTI



Kerjasama pelayanan yang kami tawarkan yaitu pelayanan swab
PCR tes dengan fasilitas kesehatan penerima kerjasama sebagai
mitra sampling point. Pengujian sampel dilakukan di Klinik Kesehatan
Unpad (Jl Dipati Ukur No. 46, Bandung).
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Penawaran Kerjasama

Hasil dalam hari yang sama
FREE VTM
Harga ekonomis
Lab BSL 2+ menggunakan alat RT-PCR tervalidasi
bersertifikat internasional
Menggunakan aplikasi InaTTI terintegrasi dengan
pasien, sampling poin, dan Lab BSL2+

Fasilitas yang diberikan untuk pelayanan Swab PCT Test
yaitu:
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SOP Sampling Point
Harga

• Rujukan xxx rb
• Harga User xxx rb
(Sistem Coupon Diskon)

Penanganan Sampel

Termasuk free VTM 

Fasilitias Minimal

• Fasilitas swab dan swaber
disiapkan sampling point
• 1 Unit smartphone/tablet,
memiliki akses internet

Pembayaran

 

• Rujukan, dengan
penagihan dalam jangka

waktu tertentu
• User, online payment

melalui InaTTI (kewajiban
membayar sampling point

fee)

PKS

 

Disiapkan setiap
sampling poin

dengan INJABAR
Unpad

Media Promosi

Design Spanduk, T
Banner, X Banner

disiapkan tim InaTTI,
mencetak sendiri

Koordinasi Teknis

• Pelatihan dilakukan
secara online

• PIC sampling poin
terdaftar dalam WAG
koordinasi teknis
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Pendaftaran kerjasama dapat
diakses melalui halaman website:

untuk kemudian dihubungi dan
melakukan perjanjian lebih lanjut.

Pendaftaran
Mitra

b i t . l y / r u j u k a n i n a t t i



INSTITUT PEMBANGUNAN JAWA BARAT UNIVERSITAS PADJADJARAN
Bale Motekar, Jl. Banda No. 40, Kota Bandung 40115
Call Center 081122221050
website: https://injabar.unpad.ac.id
visit us at                       @injabarunpad

PENUTUP

Demikian proposal kerjasama ini kami sampaikan, besar harapan kami untuk
mendapatkan dukungan dan kerjasama dalam mengatasi pandemi COVID-19
ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


