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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Leptospirosis merupakan re-emerging diseases perlu mendapatkan perhatian seiring 

meningkatnya kasus penyakit ini di masyarakat. Faktor risiko pemicu penularan leptospirosis 

juga semakin berkembang pesat seperti populasi penduduk, frekuensi perjalanan dan mudahnya 

transportasi domestik dan mancanegara, perubahan teknologi kesehatan dan produksi makanan, 

perubahan pola hidup dan tingkah laku manusia, pengembangan daerah baru sebagai hunian 

manusia dan munculnya patogen baru akibat mutasi dan sebagainya. Sampai saat ini 

leptospirosis masih dikategorikan sebagai neglected disease, karena gejala yang tidak spesifik, 

penegakan diagnosis masih sangat terbatas, dan ketiadaan sistem kewaspadaan dini, serta sistem 

surveilans.  

Balai Besar Penelitiaan dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit, Salatiga 

sejak tahun 2018-2019,  telah melakukan penelitian tentang metode surveilans leptospirosis 

yang dilakukan oleh Puskesmas dan penentuan indikator sistem kewaspadaan dini. Hasil 

penelitian tersebit menunjukkan bahwa surveilans leptospirosis di Puskesmas dengan kriteria 

WHO SEARO (2009) dapat menemukan kasus leptospirosis baik tersangka, probable dan 

terkonfirmasi. Penemuan kasus leptospirosis berdampak pada penurunan kasus leptospirosis 

berat dan angka kematian.. Sedangkan hasil penentuan indikator sistem kewaspadaan dini 

menenujukkan bahwa variasi gejala tersangka leptospirosis yang sering terkonfirmasi 

leptospirosis adalah demam, myalgia, malaise, nyeri sakit kepala, conjunctival suffision, dan 

nyeri betis. Indikator system kewaspadaan dini untuk faktor risiko kejadian leptospirosis adalah  

proporsi kasus leptospirosis dengan  tikus positif leptospirosis adalah  1 : 3, proporsi 

keberhasilan penangkapan tikus positif leptospirosis dengan tikus negative leptospirosis (%)  

adalah 1 : 4. Cut of point rumah dengan sanitasi buruk adalah  66,62%, Cut of point keberadaan 

tikus,  46,34%, dan Cut of point kebiasaan berisiko tertular, 39,24%. Surveilans leptospirosis 

yang dilengkapi dengan indikator kewaspadaan dini akan mempermudah dan mempercepat 

tindakan pengendalian/     pencegahan penularan leptospirosis. Oleh karena itu pada tahun 2021 

akan dilakukan studi metode pengendalian terpadu leptospirosis. Tujuan umum penelitian ini 

adalah menentukan metode pengendalian leptospirosis. Tujuan khusus adalah melakukan 

penemuan kasus leptospirosis secara aktif dan pasif, mengetahui pengaruh pengendalian faktor 

risiko leptospirosis, mengetahui pengaruh penyuluhan tentang pengendalian leptospirosis 

kepada masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan tindakan masyarakat dalam 

pengendalian leptospirosis dan melakukan penggalangan kerjasama lintas program dan sektor 

dalam pelaksanaan pengendalian leptospirosis. Waktu pelaksanaan penelitian antara Januari s/d 

Desember 2021. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyumas dan Demak, Jawa Tengah. 

Jenis penelitian ini yaitu, epidemiologi analitik dengan desain penelitian adalah eksperimental 

semu, rancangan rangkaian waktu (Time series Design). Pada masing-masing kabupaten tempat 

penelitian ditentukan 2 (dua) daerah (dusun) yaitu, daerah perlakukan dan daerah kontrol. 

Metode pengumpulan data melalui surveilans leptospirosis meliputi penemuan kasus 

leptospirosis secara aktif dan pasif dengan penegakan diagnosis menggunakan Kriteria WHO-

SEARO (2009), pemeriksaan laboratorium (rapid diagnosis test/RDT, polimerase chain 

reaction/PCR dan microscopic agglutinations test/MAT), dan penggunaan e-SULE untuk 

penyelidikan epidemiologi (wawancara kepada kasus leptospirosis). Pemeriksaan laboratorium 
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ditujukan untuk konfirmasi dan mengetahui serovar leptospira pada manusia, tikus dan hewan 

ternak. Pengendalian terpadu faktor risiko kejadian leptospirosis meliputi  penyuluhan ke 

masyarakat tentang pengendalian leptospirosis, kerjasama lintas program dan sektor, pemberian 

desinfektan dan pengendalian tikus. Penyuluhan masyarakat dengan metoda ceramah/tatap 

muka, penyebaran leaflet dan poster, dan peraga berupa alat pengendalian leptospirosis 

(perangkap tikus, desinfektan) secara online (media sosial). Aplikasi desinfektan pada tempat 

penampungan air penduduk (gentong, bak mandi, ember dll), penggunaan chlorine diffuser 

(kaporit) untuk genangan air (kolam, sumur, dll.) dan penyemprotan desinfektan pada 

tanah/lantai. Pengendalian tikus menggunakan live trap untuk habitat rumah dan linear trap 

barrier system (LTBS) untuk habitat luar rumah (sawah). Teknik pengambilan sampel 

menggunakan teknik random sederhana (simple random sampling). Besar sampel minimum 100 

sampel penduduk kasus tersangka leptospirosis, baik pada daerah perlakuan dan kontrol. 

Analisis data menggunakan pair t test antar hasil uji akhir dengan menggunakan hasil uji awal 

sebagai kovariabel. Mengingat bahwa saat ini sedang terjadi pandemik COVID 2019, maka 

semua kegiatan penelitian menerapkan protokol kesehatan yaitu, menggunakan masker, 

mencuci tangan, dan menjaga jarak. 

Hasil studi menunjukkan bahwa total kasus tersangka leptospirosis yang ditemukan di 

Kabupaten Banyumas, 93 kasus leptospirosis, yang terdiri atas 76 kasus probable klinis dan 17 

kasus terkonfirmasi laboratorium. Total positif RDT IGM, 28 kasus, positif MAT, 14 kasus dan 

positif PCR 3 kasus. Sedangkan di Kabupaten Demaka, 164 kasus terdiri atas 145 probable 

klinis, dan 19 kasus terkonfirmasi lab. Tidak ditemukan leptospirosis berat dan kematian. Gejala 

utama terkonfirmasi leptospirosis adalah demam akut, myalgia, malaise, dan sakit kepala, baik 

di Kabupaten Banyumas dan Demak. Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dan Kabupaten 

Banyumas melalui Dinas Kesehatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya 

berencana melakukan intervensi lingkungan dan perubahan perilaku masyarakat untuk 

meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat, terutama pengendalian leptospirosis.  Penyuluhan 

pada penduduk wilayah intervensi Kabupaten Banyumas (28 orang) menunjukkan bahwa  

pengetahuan, sikap dan tindakan penduduk tidak ada perbedaan pre-test dan post test (p>0,05). 

Sedangkan penyuluhan pada wilayah wilayah intervensi Kabupaten Demak (41 orang) 

menunjukkan bahwa  pengetahuan, sikap dan tindakan penduduk ada perbedaan pre-test dan 

post test (p<0,05). Jumlah tikus positif secara keseluruhan di wilayah intervensi mengalami 

penurunan setelah dilakukan intervensi kepada masyarakat sekitar 5,6% baik di Kabupaten 

Banyumas maupun Demak. Sesudah intervensi dengan sodium hipoklorit dan chlorin diffuser 

di daerah perlakuan menunjukkan bahwa kandungan klorin air di tempat penampungan, kolam 

dan genagan air lainnya rata-rata meningkat 2,5 mg/l. 

Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa penemuan kasus  leptospirosis berbasis 

Puskesmas dengan diagnosis kriteria WHO-SEARO (2009) dan pemeriksaan RDT, PCR dan 

MAT, ditemukan 335 kasus leptospirosis terdiri atas suspect, probable, dan confirm, dan tidak 

ditemukan kematian. Kasus leptospirosis dirawat di Rumah Sakit menurun 63,4% dan angka 

kematian menurun 35,6%. Pemberian sodium hipoklorit pada tempat penampungan air dan 

genangan air dapat meningkatan kadar klorin dalam air p barrier system) di luar rumah (sawah), 

serta pemberian perangkap kawat pada penduduk untuk pengendalian rumah di Kabupaten 

Bantul, menurunkan tikus infektif leptospirosis 5,6%. Pengetahuan tentang pengendalian 
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leptospirosis pada responden di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah relatif masih kurang 

(p>0,05), sedangkan pengetahuan tentang pengendalian leptospirosis pada respoden di 

Kabupaten Demak, relatif meningkat (p<0,05). Penyuluhan secara intensif  dapat meningkatkan 

pengetahuan, sikap, dan tindakan masyarakat tentang pengendalian leptospirosis.  Koordinasi 

lintas sektor dalam upaya pengendalian leptospirosis di Kabupaten Demak dan Kabupaten 

Banyumas sangat dimungkinkan karena beberapa organisasi perangkat daerah mempunyai 

kesamaan sasaran dalam pelaksanaan program/kegiatan. 

Rekomendasi penelitian adalah surveilans leptospirosis berbasis Puskesmas sebagai 

program pengendalian leptospirosis di Dinas kesehatan/Kab./Kota. Klinisi diharapkan 

menggunakan kriteria diagnosis leptospirosis WHO SEARO 2009 dalam mendiagnosis pasien 

dengan demam akut dan memiliki riwayat terpajan Leptospira sp. Sosialisasi kepada 

masyarakat tentang pengendalian Faktor Risiko yang berpotensi sebagai sumber penular 

leptospirosis; pengendalian tikus, dan manipulasi lingkungan air disekitar rumah tersangka 

leptospirosis.   Pelatihan Tenaga kesehatan (dokter BP, Tenaga Surveilans dan Tenaga 

Laboratorium) dalam meningkatkan dukung program surveilans leptospirosis. Dibentuk Pokja 

(Kelompok kerja) lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan leptospirosis di 

Kabupaten Demak dan Kabupaten Banyumas. Organisasi perangkat daerah yang mempunyai 

kesamaan sasaran dalam pelaksanaan program/kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian 

faktor risiko leptospirosis hendaknya menyusun perencanaan terpadu. 
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KATA PENGANTAR 

Leptospirosis di Indonesia masih mejadi masalah yang perlu mendapatkan perhatian. 

Beberpa faktor risiko penularan leptospirosis diantaranya meningkatnya populasi penduduk, 

mobilitas dan mudahnya akses transportasi domestik dan mancanegara, perubahan teknologi 

kesehatan dan produksi makanan, perubahan pola hidup dan tingkah laku manusia, 

pengembangan daerah baru sebagai hunian manusia dan munculnya patogen baru akibat mutasi 

dan sebagainya. Penegakan diagnosis leptospirosis pada tingkat Puseksmas perlu ditingkatkan 

dengan sistem surveilans berbasis puskesmas. Studi metode atau model pengendalian 

leptospirosis terpadu dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kejadian luarbiasa, 

mencegah leptospirosis berat dan menurunkan angka kematian.  

Penelitian ini didanai dari DIPA B2P2VRP Tahun 2021. Kami penulis mengucakan 

terimakasih kepada Panitia Pembina Ilmiah Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan 

ketuanya  Dr. Ekowati Rahajeng, SKM, M.Kes selaku Ketua PPI Pusat UKM yang telah 

memberikan pembinaan sejak dimulainya proses proposal, protokol hingga laporan akhir. Pada 

kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih pula kepada: 1. Kepala B2P2VRP yang telah 

mendukung pelaksanaan penelitian 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Provinsi Jawa Tengah, 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dan Demak beserta staf yang telah membantu 

mengkoordinasi kegiatan, menggerakkan masyarakat 4. Kepada  semua pihak yang telah 

membantu pelaksanaan penelitian yang tak dapat kami sebutkan satu persatu.  Selaku tim 

peneliti sudah berupaya optimal, namun demikian dapat terjadi masih ada kekurangan pada 

penulisan laporan ini.  

Penulis mengharapkan masukan dan saran dari pembaca bahan perbaikan dan 

pengembangan diri pada masa-masa mendatang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca 

sekalian.  

           Salatiga, Desember  2021  

           Ketua Pelaksana Penelitian  

            

          Dr. Drs. Ristiyanto, M.Kes 
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ABSTRAK 

Suatu penelitian tentang metode pengendalian leptospirosis secara terpadu  dengan 

tujuan menentukan metode pengendalian leptospirosis telah dilakukan. Waktu pelaksanaan 

penelitian antara Januari s/d Desember 2021. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyumas 

dan Demak, Jawa Tengah. Jenis penelitian ini yaitu, epidemiologi analitik dengan desain 

penelitian adalah eksperimental semu, rancangan rangkaian waktu. Pada masing-masing 

kabupaten tempat penelitian ditentukan 2 (dua) daerah (dusun) yaitu, daerah perlakukan dan 

daerah kontrol. Metode pengumpulan data melalui surveilans leptospirosis meliputi penemuan 

kasus leptospirosis secara aktif dan pasif dengan penegakan diagnosis menggunakan Kriteria 

WHO-SEARO (2009), pemeriksaan laboratorium (rapid diagnosis test/RDT, polimerase chain 

reaction/PCR dan microscopic agglutinations test/MAT), dan penggunaan e-SULE untuk 

penyelidikan epidemiologi. Pengendalian terpadu faktor risiko kejadian leptospirosis meliputi  

penyuluhan ke masyarakat, kerjasama lintas program dan sektor, pemberian desinfektan dan 

pengendalian tikus, serta aplikasi desinfektan pada tempat penampungan air penduduk. 

Pengendalian tikus oleh masyarakat di rumah dan luar rumah. Penemuan kasus  leptospirosis 

berbasis Puskesmas dengan diagnosis kriteria WHO-SEARO (2009) dan pemeriksaan RDT, 

PCR dan MAT, ditemukan 335 kasus leptospirosis terdiri atas suspect, probable, dan confirm, 

dan tidak ditemukan kematian. Kasus leptospirosis dirawat di Rumah Sakit menurun 63,4% dan 

angka kematian menurun 35,6%. Pemberian sodium hipoklorit pada tempat penampungan air 

dan genangan air dapat meningkatan kadar klorin dalam air p barrier system) di luar rumah 

(sawah), serta pemberian perangkap kawat pada penduduk untuk pengendalian rumah di 

Kabupaten Bantul, menurunkan tikus infektif leptospirosis 5,6%. Pengetahuan tentang 

pengendalian leptospirosis pada responden di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah relatif masih 

kurang (p>0,05), sedangkan pengetahuan tentang pengendalian leptospirosis pada respoden di 

Kabupaten Demak, relatif meningkat (p<0,05). Penyuluhan secara intensif  dapat meningkatkan 

pengetahuan, sikap, dan tindakan masyarakat tentang pengendalian leptospirosis.  Koordinasi 

lintas sektor dalam upaya pengendalian leptospirosis di Kabupaten Demak dan Kabupaten 

Banyumas sangat dimungkinkan karena beberapa organisasi perangkat daerah mempunyai 

kesamaan sasaran dalam pelaksanaan program/kegiatan.Rekomendasi penelitian adalah 

surveilans leptospirosis berbasis Puskesmas sebagai program pengendalian leptospirosis di 

Dinas kesehatan/Kab./Kota. Klinisi diharapkan menggunakan kriteria diagnosis leptospirosis 

WHO SEARO 2009 dalam mendiagnosis pasien dengan demam akut dan memiliki riwayat 

terpajan Leptospira sp. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pengendalian Faktor Risiko yang 

berpotensi sebagai sumber penular leptospirosis; pengendalian tikus, dan manipulasi 

lingkungan air disekitar rumah tersangka leptospirosis.   Pelatihan Tenaga kesehatan (dokter 

BP, Tenaga Surveilans dan Tenaga Laboratorium) dalam meningkatkan dukung program 

surveilans leptospirosis. Dibentuk Pokja (Kelompok kerja) lintas sektor dalam pencegahan dan 

pemberantasan leptospirosis di Kabupaten Demak dan Kabupaten Banyumas. Organisasi 

perangkat daerah yang mempunyai kesamaan sasaran dalam pelaksanaan program/kegiatan 

yang berkaitan dengan pengendalian faktor risiko leptospirosis hendaknya menyusun 

perencanaan terpadu. 

Kata kunci : pengendalian, tikus, surveilans, leptospirosis, desinfektan  
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ABSTRACT 

 

A study on integrated leptospirosis control methods with the aim of determining leptospirosis 

control methods has been carried out. The research was  conducted January to December 2021, 

in Banyumas and Demak District, Central Java. The type of this research is analytic 

epidemiology. The design of study is a quasi-experimental research design, time series design. 

In each districts was selected 2 location, the treatment and the control area. Methods of study 

was leptospirosis surveillance include active and passive case finding by WHO-SEARO Criteria 

(2009), laboratory examinations (rapid diagnosis test/RDT, polymerase chain reaction/PCR and 

microscopic agglutinations test/MAT), and the use of e-SULE for epidemiological 

investigations. Integrated control of risk factors for the incidence of leptospirosis includes 

outreach to the community, collaboration across programs and sectors, provision of 

disinfectants and rat control, and application of disinfectants in resident water reservoirs. 

Control of rats by the community at home and outside the home. The discovery of leptospirosis 

cases based on PHC with a diagnosis of WHO-SEARO criteria (2009) and RDT, PCR and MAT 

examinations, found 335 cases of leptospirosis consisting of suspect, probable, and confirmed, 

and no death was found. Leptospirosis cases hospitalized decreased by 63.4% and mortality 

decreased by 35.6%. Administration of sodium hypochlorite in water reservoirs and puddles 

can increase the level of chlorine in the water (p barrier system) outside the home (rice fields), 

as well as providing wire traps to residents for home control in Bantul Regency, reducing 

leptospirosis infective rats by 5.6%. Knowledge about controlling leptospirosis in respondents 

in Banyumas Regency, Central Java is still relatively lacking (p>0.05), while knowledge about 

controlling leptospirosis in respondents in Demak Regency is relatively increased (p<0.05). 

Intensive counseling can increase the knowledge, attitudes, and actions of the community about 

controlling leptospirosis. Cross-sectoral coordination in efforts to control leptospirosis in 

Demak Regency and Banyumas Regency is very possible because several regional apparatus 

organizations have the same target in implementing activities. The research recommendation is 

Puskesmas-based leptospirosis surveillance as a leptospirosis control program at the Health 

Office/District/City. Clinicians are expected to use the WHO SEARO 2009 leptospirosis 

diagnostic criteria in diagnosing patients with acute fever and a history of exposure to 

Leptospira sp. Socialization to the public regarding the control of Risk Factors that are potential 

sources of leptospirosis transmission; rat control, and manipulation of the water environment 

around the house of a leptospirosis suspect. Training of health workers (BP doctors, surveillance 

personnel and laboratory personnel) in increasing support for leptospirosis surveillance 

programs. A cross-sectoral Working Group (Pokja) was formed on the prevention and 

eradication of leptospirosis in Demak and Banyumas districts. Regional apparatus organizations 

that have the same goals in implementing programs/activities related to controlling leptospirosis 

risk factors should develop an integrated plan. 

 

Keywords: control, rats, surveillance, leptospirosis, disinfectant  
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PENELITIAN PENGENDALIAN LEPTOSPIROSIS TERPADU, Tahun 2021  
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