
 

 

EMERGENCY VENTILATOR ITS 

Emergency Mechanical Ventilation System Yang Sederhana, Akurat, Namun 

Murah Untuk Penanganan Pasien COVID-19 

 

 

 

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur merupakan badan yang 

bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang penelitian 

dan pengembangan.  Berfungsi sebagai penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas 

dukungan, pemantauan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis 

penyelenggaraan fugsi penunjang urusan pemerintahan provinsi, pelaksanaan administrasi, 

serta fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Badan 

Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor: 9 Tahun 2001 yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan 

Daerah Nomor: 7 Tahun 2000. Pada saat ini Badan Penelitian dan Pengembangan didukung 

oleh Peraturan Daerah Nomor: 11 tahun 2016, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 56 

tahun 2016 , serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 12 tahun 2020. Balitbang Provinsi 



 

 

Jawa Timur berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Jawa Timur 

melalui Sekretaris Daerah. 

 

Penularan virus corona telah menunjukkan penyebaran yang meluas hingga 209 

negara, termasuk Indonesia, dengan laju yang sangat mengkhawatirkan. WHO telah pula 

mendeklarasikan wabah penularan COVID-19 sebagai kondisi pandemi. Berdasar statistik 

yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penangan COVID-19, jumlah kasus yang 

terkonfirmasi secara nasional per tanggal 14 Mei 2020 adalah sebanyak 16.574  kasus, dan 

tren kenaikan kasus terkonfirmasi kecenderungan pergerakan eksponensial. Dalam konteks 

Propinsi Jawa Timur, data terkonfirmasi secara per tanggal 14 Mei 2020 adalah sebanyak 

1858 kasus. Secara nasional, jumlah kasus penderita terkonfirmasi di Jawa Timur menduduki 

posisi kedua secara nasional setelah DKI Jakarta.   

Kegagalan napas adalah keadaan yang akan dialami oleh pasien yang terinfeksi 

COVID-19, adalah kondisi dimana  kantung udara paru-paru dipenuhi cairan lendir akibat 

reaksi infeksi, sehingga paru-paru tidak dapat menyediakan pasokan oksigen melalui proses 

difusi oksigen yang terjadi. Dalam kondisi inilah maka intervensi eksternal mutlak diperlukan, 

dan Ventilator merupakan instrumen klinis yang diperlukan untuk melakukan tugas ini. Gugus 

Tugas Covid-19 memproyeksikan kebutuhan ventilator untuk penanganan virus corona di 

Indonesia mencapai sekitar 29,9 ribu unit. Ketersediaan alat tersebut baru sebanyak 8,4 ribu 

unit per Maret 2020.  

 

 

Mengatasi problematika yang ada, Balitbang Provinsi Jawa Timur yang bekerja sama 

dengan ITS telah berhasil mengembangkan prototype emergency ventilator sederhana, 

murah, namun akurat,  dan prototype E-VITS yang saat ini sedang menjalani proses pengujian 

teknis di BPFK Surabaya. Diharapkan proses pengujian teknis ini, yang akan dilanjutkan 

dengan pengujian klinis dapat dilalui dengan baik. Segera setelah kedua proses pengujian ini 

dilalui, maka E-VITS diharapkan dapat segera diproduksi secara massal, sesuai dengan 

kebutuhan sejalan dengan meningkatnya pasien terinfeksi COVID -19 yang 

membutuhkannya. 

ITS (bekerjasama dengan UNAIR) telah mengembangkan Simple and Low-Cost 

Mechanical Ventilatoruntuk membantu tenaga medis dalam menangani perawatan pasien 



 

 

terinfeksi COVID-19. Upaya pengembangan ini merupakan bentuk kontribusi nyata kami 

kepada masyarakat luas, yang saat ini sedang bahu membahu menghadapi penyebaran wabah 

virus yang memiliki laju penularan yang sangat cepat serta sangat berbahaya ini. Diharapkan 

upaya ini dapat membantu mengatasi kelangkaan ketersediaan ventilator yang dimiliki oleh 

rumah sakit di Jawa Timur, dimana prediksi akan melonjaknya jumlah penduduk yang 

terkonfirmasi infeksi COVID-19 menunjukkan laju peningkatan yang makin menghawatirkan.   

Prototype Emergency Ventilator ITS (E-VITS) ini dikembangkan oleh tim dari ITS, 

Protoype pertama telah berhasil diuji coba dan secara proof-of-concept  telah dapat 

memenuhi beberapa kriteria kinerja emergency ventilator yang telah disyaratkan oleh 

kementerian Kesehatan RI. Pada tanggal 11 April 2020, prototype pertama ini telah dilakukan 

kegiatan launching oleh Rektor ITS dan diberi nama E-VITS, yang merupakan singkatan dari 

Emergency Ventilator ITS.   

Pengembangan lanjutan dari prototype pertama ini  dikhususkan untuk meningkatkan 

ketahanan operasional serta peningkatan kapabilitas sistem sensor, aspek pengamanan untuk 

penggunaan pasien. Suatu sistem pengaturan kadar pencampuran oksigen dan udara (pada 

kadar 50% - 100%)  telah dapat kami kembangkan dengan penggunaan sistem sensor 

dan controlled valve, dan saat ini dalam proses validasi akurasi pengukurannya. 

 

 

Sejak awal desain E-VITS telah dirancang untuk dapat dioperasionalkan pada kedua 

kondisi ruang isolasi, yaitu ruang isolasi stasioner di rumah sakit serta ruang isolasi darurat 

yang dibangung menggunakan tenda. Fleksibilitas penggunaan dalam setting darurat telah 

memungkinkan E-VITS digunakan sebagai bantuan pertolongan mengatasi gangguan napas 

pada pasien terinveksi COVID-19 yang ditempatkan dalam tenda-tenda isolasi darurat. 

Adapun sumber daya yang digunakan dalam pengembangan inovasi ini yakni sebagai 

berikut: 

- Keuangan, dalam pengembangan prototype awal ini, tim E-VITS mendapat support 

pendanaan dari Balitbang Pemprov Jawa Timur 

- Sumberdaya Manusia, yang terlibat dalam pengembangan prototype yang saat ini diuji 

teknis di BPFK Surabaya adalah berasal dari staf dosen dan beberapa mahasiswa ITS. 

Untuk pembuatan 10 buah prototype identik untuk keperluan pengujian klinis, tim 

pengembang telah mendapatkan dukungan dari relawan-relawan mahasiswa ITS. 



 

 

Disamping itu, tim insinyur dari beberapa BUMN yang terlibat membantu juga akan 

turun tangan dalam proses pembuatan 10 buah prototype identik untuk keperluan 

pemgujian klinis ini. 

- Penunjang, dalam pembuatan prototype E-VITS, 10 buah prototype untuk keperluan 

uji klinis, serta manufaktur produk yang siap guna dan edar untuk penggunaan 

penanganan pasien COVID-19, ITS akan bermitra dengan beberapa BUMN (BBI, 

BARATA, PTDI) serta beberapa perusahaan yang dimiliki oleh alumni yang tergabung 

dalam IKA ITS. Dukungan penuh beberapa perusahaan BUMN inii telah diterima tim 

pengembang E-VITS sejak awal pengembangan prototype yang saat ini sedang dalam 

proses pengujian di BPFK Surabaya. 

 

 

 

 

Inovasi ini  mampu memberikan perubahan atas adanya problematika dengan berhasil 

mengembangkan prototype emergency ventilator sederhana, murah, namun akurat,  dan 

prototype E-VITS. 



 

 

Dengan adanya inovasi ini ketersediaan pasokan ketersediaan emergency ventilator 

yang murah namun akurat ini, masyarakat terinfeksi yang membutuhkan dapat segera 

tertolong dan dapat sembuh dan beraktivitas normal kembali. Dengan demikian aktivitas 

sosial masyarakat yang normal dapat segera dipulihkan, yang akan berdampak pada banyak 

hal dalam kehidupan sosial serta perekonomian sehari-hari. 

 

 

Inovasi ini dievaluasi secara internal dalam hal ini dilakukan pengujian, dalam pengujian 

internal ini, E-VITS diukur dengan menggunakan alat uji kalibrasi (Ventilator Gas Analyzer 

Fluke) yang dipinjamkan oleh BPFK Surabaya.  

Prototype E-VITS yang dikembangkan ini sebelum diserahkan ke BPFK Surabaya 

untuk pengujian teknis lengkap telah dilakukan uji internal untuk memastikan bahwa kinerja 

E-VITS telah memenuhi kriteria luaran standard yang telah ditetapkan BPFK sebelumnya. 

Dari hasil pengujian internal ini, beberapa parameter uji yang ditunjukkan oleh emergency 

ventilator E-VITS ini telah menunjukkan kinerja yang telah memenuhi standard nilai-nilai 

parameter yang ditetapkan BPFK.   

Beberapa indikator untuk menentukan kinerja ventilator E-VITS adalah 

membandingkan akurasi dan level presisi (keberulanga)  hasil penunjukan unjuk kerja 

ventilator dari hasil pengukuran sistem sensor internal E-VITS dibandingkan dengan 

pengukuran yang ditunjukkan oleh Ventilator Gas Analyzer Fluke. 

1. Tingkat presisi keberulangan (repeatability) dari sensor yang digunakan dalam 

pengukuran kinerja Ventilator 

2. Akurasi pengukuran, yang diindikasikan oleh nilai Percent Error, berada dalam kisaran 

0 – 10 % pada rentang nilai-nilai parameter kinerja 

3. Trend hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh sistem pengukuran dan monitoring E-

VITS maupun hasil pembacaan menggunakan Fluke Biomedical VT Plus HF Gas 

Analyzer 

4. Pengukuran parameter kinerja PIP dalam rentang Respiratory Rate 10 – 25 BPM  

5. Untuk perubahan nilai setting PIP yang makin membesar, Tidal Volume cenderung 

meningkat.  

6. Setting PIP yang moderate (10-15 cmH2O) sebagaimana dalam penggunaan klinis, 

maka perubahan nilai setting Respiratory Rate 



 

 

 

 

 

 

 

 

Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan dan detail teknis inovasi ini sila hubungi : 

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur 

Jl. Gayung Kebonsari No. 56, Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya 

(031) 829 0738 / (031) 829  0719 

balitbang.jatimprov.go.id   


