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V. KATA PENGANTAR 
 

KATA PENGANTAR 
 

Partnerships for Enhanced Engagement in Research (PEER) adalah program 

internasional USAID yang memberikan pembiayaan para peneliti dan engineer di negara 

berkembang untuk berpartner atau bekerjasama dengan peneliti pemerintah Amerika dalam 

mengatasi tantangan pembangunan global. PEER program ini dibiayai oleh U.S Global 

Development Lab. USAID dan diimplementasikan dalam  pelaksanaannya oleh the National 

Academies of Sciences, Engineering and Medicine (NAS). Salah satu area penelitian PEER 

adalah Penyakit Menular.  

Dokumen ini disusun untuk melaporkan kemajuan penelitian PEER Health, 

penelitian hibah di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit 

(B2P2VRP), bekerjasama dengan University Nevada Reno, Amerika Serikat. Proposal kami 

yang berjudul “Development of an Antigen Capture immunoassay for The Rapid 

Diagnosis of Acute Leptospirosis” telah terpilih pada tahun 2013. Namun, penelitian 

dimulai pada tahun 2016 karena kesepakatan atau perjanjian baru disepakati. Dalam 

perjalanannya, kami bekerjasama dengan RS Kariadi Semarang, RS Sunan Kalijaga Demak, 

dan Universitas Diponegoro. Di tahun 2021, kami akan bekerja sama dengan Badan 

Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Jakarta dan PT. Konimex sebagai ancangan 

untuk pemanfaatan produk. Fokus utama studi ini adalah mengembangkan alat diagnostik 

cepat untuk leptospirosis, penyakit yang semakin meningkat di Indonesia. Studi ini dibagi 

menjadi beberapa tahun. Pada tahun pertama dan kedua, kami melakukan evaluasi sampel 

urin leptospirosis untuk memastikan bahwa antigen berada di sampel klinis tersebut. 

Pekerjaan laboratorium selanjutnya dilakukan di UNR untuk mengembangkan antibodi 

monoklonal. Setelah langkah-langkah ini, pada tahun terakhir studi tahun kelima, kami akan 

menerima mAbs dari laboratorium Dr. Aucoin dan mengembangkan prototipe RDT. Itu akan 

dilakukan pada studi 2021. Melalui penelitian ini diharapkan alat pendeteksi leptospirosis 

yang tangguh dapat tercapai. 

 

Salatiga, Desember 2020 

          Tim Penelitian 
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VI. RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Leptospirosis merupakan penyakit zoonosis penting di Indonesia dan dunia. 

Leptospirosis dilaporkan terjadi di kawasan Asia Tenggara dari waktu ke waktu. Sejumlah 

wabah leptospirosis terjadi di beberapa daerah di Indonesia selama tahun 2004 - hingga saat 

ini dengan angka kematian 35%. Berdasarkan data Subdirektorat Zoonosis, P2TVZ 

Kemenkes, pada tahun 2020 di Indonesia dilaporkan 908 kasus leptospirosis dengan 136 

kematian (CFR 14,98%).  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan tes cepat immunoassay (RDT) 

berbasis antigen yang sensitif dan dengan harga terjangkau untuk mendiagnosis leptospirosis 

di pusat-pusat kesehatan masyarakat. RDT ini penggunaannya mirip dengan deteksi 

kehamilan denan menggunakan strip membrane. Pekerjaan laboratorium diawali dengan 

optimalisasi primer, yang digunakan dalam PCR real-time (qPCR) untuk skrining 

leptospirosis pada urine pasien. Dalam penelitian ini kami bisa menunjukkan hasil yang 

sangat baik dimana kami dapat mendeteksi antigen dalam urin dari sampel yang dinyatakan 

klinisi terinfeksi leptospirosis. Untuk meyakinkan hasil tersebut benar antigen leptospira, 

kami pun telah mengkonfirmasinya dengan Teknologi Sequencing. Hasil sequencing 

menunjukkan bahwa sampel-sampel urine positif tersebut mengelompok pada jenis 

Leptospira patogenik, penyebab infeksi leptospirposis. Hasil optimasi tersebut kami 

tuangkan ke dalam Buku PEMERIKSAAN LABORATORIS LEPTOSPIROSIS, 

diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Badan Litbangkes (LPB Press). 

Pekerjaan laboratorium yang lain adalah pembuatan monoclonal antibody (mAb) 

spesifik terhadap Leptospira pathogenik. Saat ini telah ditemukan beberapa kandidat mAb 

(1Lp6, 1Lp8, dan 1Lp14) yang akan digunakan membentuk Prototype RDT. Pada tahun 

2020, direncanakan pembuatan prototype RDT selesai. Akan tetapi karena kondisi pandemi 

Covid-19, tidak memungkinkan pekerjaan laboratorium tersebut dilaksanakan. Harapan 

penyelesaian RDT berbasis antigen ini dapat dilaksanakan pada tahun 2021. 

 

 

 
 
 


