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ABSTRAK 
 

Penelitian ini mengimplementasikan metode surveilans leptospirosis berbasis 
Puskesmas dengan mempertimbangkan keadaan spesifik lokal di beberapa 
kabupaten/kota endemis leptospirosis di Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan 
penelitian epidemiologi analitik. Penelitian akan dilakukan bulan Januari-Desember 
2018. Sampel Kabupaten/Kota yang digunakan adalah daerah kabupaten/kota endemis 
leptospirosis yaitu Kabupaten Demak Kabupaten Demak dan Kabupaten Banyumas, 
Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah penemuan ksus leptospirosis secara aktif 
dan pasif menggunakan kriteria WHO-SEARO (2009), survei faktor risiko kejadian 
leptospirosis (tikus, hewan ternak, lingkungan, KAP masyarakat dan petugas serta 
penerapan e-SULE), serta wawancara mendalam dengan pemegang program dari 
tingkat propinsi sampai Puskesmas. Pemeriksaan kasus leptospirosis secara 
konvensional (Gold Standart; Microscopic Agglutination Test (MAT)) dan biologi 
molekuler. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surveilans leptospirosis dilakukan 
secara berkesinambungan setiap bulan (Mei-Oktober) Penggunaan kriteria diagnosis 
leptospirosis WHO SEARO 2009 memudahkan klinisi untuk menegakkan diagnosis 
leptospirosis pada kasus demam akut yang tidak terdiferensiasi berdasarkan gambaran 
klinis, riwayat terpajan, dan hasil laboratorium. Variabel pendukung kriteria diagnosis 
leptospirosis menurut WHO SEARO 2009 dapat diterapkan untuk semua pasien 
leptospirosis dalam penelitian. Surveilans secara aktif dan pasif berbasis Puskesmas di 
Kabupaten Banyumas dan Demak secara cepat dan tepat dapat mendeteksi tersangka 
dan probable leptospirosis berdasarkan SOP. Faktor Risiko berpotensi sebagai sumber 
penular adalah tikus dan hewan ternak, serta lingkungan air disekitar rumah tersangka 
leptospirosis ber-pH alkalis.Tenaga kesehatan (dokter BP, Tenaga Surveilans dan 
Tenaga Laboratorium) menerima dan mendukung program surveilans leptospirosis. 
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.  



 
RINGKASAN PENELITIAN 

 
Indonesia merupakan salah satu negara endemis leptospirosis di dunia dengan 

angka kematian (case fatality rate/CFR) lebih dari 10% per tahun. Gejala penyakit ini 
mirip dengan penyakit demam lain seperti demam dengue, typhoid dan malaria, bahkan 
yang ringan seperti flu like syndrome. Di Indoensia, kondisi alam, cuaca, keragaman 
hewan inang leptospirosis, dan lingkungan memungkinkan leptospirosis sering 
menimbulkan kejadian luar biasa yang meresahkan dan menyebabkan kematian. 
Walaupun berbagai cara pencegahan dan penanggulangan leptospirosis telah dilakukan 
oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota setempat, seperti pengobatan, 
penyuluhan, manipulasi lingkungan dan pengendalian inang reservoirnya, namun 
penyakit ini belum dapat ditanggulangi secara optimal. Masalah utama yang 
teridentifikasi dalam penanggulangan/pengendalian leptospirosis adalah keterbatasan 
masyarakat dan petugas medis tentang pengetahuan leptospirosis, keterlambatan 
pengobatan, keterbatasan diagnosis, ketiadaan program pemberantasan leptospirosis, 
dan data dukung pelaksanaan sistem kewaspadaan dini leptospirosis. Selama ini data 
kasus leptospirosis berdasarkan data dari rumah sakit. Keterlambatan diagnosis 
leptospirosis pada awal infeksi menyebabkan keparahan penyakit yang disebabkan 
organ failure atau kerusakan organ, sehingga temuan kasus leptospirosis di rumah 
sakit umumnya parah dan sering menyebabkan kematian. 

 Mengingat pentingnya penemuan dini kasus leptospirosis, saat ini sedang 
berlangsung studi tentang surveilans leptospirosis berbasis Puskesmas. Penanggulangan 
leptospirosis jangka pendek, menengah dan panjang memerlukan dukungan sistem 
surveilan yang akurat dan adekuat. Temuan kasus leptospirosis di Puskesmas secara 
aktif dan pasif diharapkan dapat meminimalkan kasus leptospirosis berat yang dirujuk 
ke Rumah Sakit. Intervensi dan pemantauan faktor resiko sumber penularan, yaitu 
pengendalian tikus dan pemeriksaan darah ternak secara komprehensif, dengan 
melibatkan lintas sektor juga akan meminimalkan keterpaparan manusia terhadap 
sumber penular, sehingga diharapkan selain temuan dini di Puskesmas, penanggulangan 
leptospirosis akan bergeser dari pengobatan (kuratif) menjadi pencegahan (preventif). 

Penelitian ini merupakan penelitian epidemiologi analitik, dengan rancangan 
eksperimental semu. Penelitian dilakukan bulan Januari-Desember 2018 di dua  
Kabupaten endemis leptospirosis yaitu Kabupaten Demak dan Kabupaten Banyumas, 
Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah:Ceramah klinis dan studi kasus kepada 
tenaga medis oleh klinisi senior dan konsultan ahli untuk meningkatkan awareness para 
dokter dan paramedis untuk memasukkan leptospirosis sebagai salah satu diagnosis 
banding (DD) kasus demam selain Dengue dan Typhoid; Pelatihan tenaga laboratorium 
Puskesmas dan petugas surveilans untuk pemeriksaan laboratorium leptospirosis di 
Puskesmas dan pelacakan kasus;Observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan 
pemegang program dari tingkat Propinsi sampai Puskesmas. Penemuan kasus 
leptospirosis dilakukan secara aktif dan pasif, dengan keterlibatan sinergis antara 
dokter BP, petugas laboratorium, petugas surveilans/pemegang program dalam 
penerapan kriteria WHO-SEARO dalam penjaringan kasus.  Survei faktor risiko 
(survei lingkungan, hewan ternak/piaraan dan survei tikus) dilakukan untuk melihat 
keterlibatan dan keterkaitan inang reservoir atau hewan penular; Pemeriksaan 
laboratorium kasus leptospirosis di tingkat Puskesmas dengan menggunakan RDT/tes 
cepat dan konfirmasi laboratorium di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor 



dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP) dengan metode molekuler (Polymerase Chain 
Reaction/PCR) serta Gold Standard; Microscopic Agglutination Test (MAT); 
Pemeriksaan laboratorium hewan inang leptospirosis, yaitu hewan ternak dan tikus 
dilakukan di B2P2VRP dengan pemeriksaan molekuler dan gold standard dimaksud 
untuk melihat serovar yang dikandung apakah sama dengan jenis serovar yang umum 
ditemukan di manusia. Penerapan elektonik surveilans leptospirosis (e-SULE) yaitu 
surveilans leptospirosis berbasis android bagi para petugas surveilans atau pemegang 
program untuk memudahkan penyelidikan epidemiologi (PE) dan pemetaan kasus 
untuk dapat segera terpantau oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. 

Penelitian ini diharapkan menghasilkan metode surveilan leptospirosis berbasis 
Puskesmas dan sebagai acuan dalam menentukan sistem kewaspadaan dini dalam 
penanggulangan leptospirosis di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. 

Pada periode enam bulan, April-September 2018, penelitian surveilans 
leptospirosis berbasis Puskesmas di Kabupaten Banyumas dan Demak, menunjukkan 
bahwa surveilan aktif dan pasif  telah dilakukan oleh beberapa Puskesmas di wilayah 
kedua kabupaten tersebut berhasil menemukan suspek leptospirosis dengan 
menggunakan SOP (Kriretria WHO-SEARO) surveilans leptospirosis, baik dari pasien 
yang datang ke Puskesmas maupun temuan di masyarakat. Ceramah klinis terbukti 
membantu penemuan suspek leptospirosis secara dini.  Akan tetapi, penggunaan SOP 
surveilans leptospirosis perlu ditingkatkan, karena masih dijumpai kesenjangan 
komunikasi bagi petugas medis yang terlibat dalam pelaksanaan sistem surveilans 
leptospirosis.  

Gejala leptospirosis yang berhasil diidentifikasi dan dikonfirmasi dengan 
pemeriksaan laboratorium, baik secara biologi molekuler maupun gold standard 
menunjukkan bahwa kombinasi gejala yang tercantum dalam SOP surveilnas mampu 
mengidentifikasi tersangka leptospirosis yaitu, gejala demam ≥ 380C, nyeri otot, 
kelemahan, nyeri atau sakit kepala, kemerahan mata (conjunctiva suffusion),  ikterus, 
dan nyeri betis.  

Walaupun pemeriksaan RDT leptospirosis pada suspek leptospirosis di 
Puskesmas pada umumnya menunjukkan negatif,  namun dengan pemeriksaan 
molekuler ditemukan 4 (empat) kasus  terkonfirmasi  leptospirosis. Kasus ini 
ditemukan di Kabupten Banyumas Jawa Tengah.  Hasil MAT menunjukkan serovar 
teridentifikasi pada pasien tersebut adalah icterohaemorhagie, bataviae dan pyrogenes 
dengan titer 1:340. Sedangkan di Kabupaten Demak, ditemukan 2 (dua) 
tersangka/suspek leptospirosis yang telah terkonfirmasi leptospirosis dengan metode 
MAT, 1 kasus leptospirosis dan PCR konvensinal 1 kasus leptospirosis.  Semua kasus 
suspek leptospirosis telah diobati oleh Puskesmas setempat. 

Data kasus leptospirosis yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten 
Banyumas dan Kabupaten Demak merupakan kasus leptospirosis dari beberapa Rumah 
Sakit. Kasus leptospirosis tersebut kemungkinan merupakan tersangka atau probable 
leptospirosis berdasarkan pemeriksaan gejala klinis dan atau dengan RDT. Di ke dua 
kabupaten tersebut, sebelum penerapan surveilans leptospirosis di Puskesmas, pada 
bulan basah (November – April) kasus leptospirosis ditemukan di rumah sakit, 
seringkali terindikasi leptospirosis berat (Weill disease) dan menimbulkan kematian. 
Berdasarkan data rumah sakit tersebut, pada bulan Januari-Pebruari 2018 terdapat 
kecenderungan bahwa kasus leptospirosis lebih banyak daripada bulan lainnya, 
sedangkan bulan April-September 2018, kasus leptospirosis relative rendah.  Surveilans 
leptospirosis berbasis Puskesmas yang dilaksanakan pada bulan April-September 2018, 



menunjukkan bahwa  tersangka leptospirosis secara pasif di Puskesmas setiap bulan  
ditemukan. Walaupun belum diketahui hubungan antara data kasus leptospirosis di 
Rumah Sakit dan penemuan tersangka  leptospirosis, namun data surveilans 
leptospirosis berbasis Puskesmas tersebut mengindikasikan bahwa tersangka 
leptospirosis dapat ditemukan setiap bulan.  

Pada penyelidikan epidemiologi menunjukkan bahwa semua kasus suspek 
leptospirosis menempati lingkungan kurang terjaga kebersihannya, banyak genangan air 
dan banyak tikus. Hasil survei hewan inang reservoir leptospirosis baik pada tikus dan 
hewan ternak atau piaraan menunjukkan bahwa tikus dan hewan ternak terindikasi 
sebagai sumber penular leptospirosis.  Di Kabupaten Banyumas, tikus tertangkap di 
dalam rumah positif serovar bangkinang, sama dengan serovar yang ditemukan pada 
kasus leptospirosis yang terkonfirmasi di kabupaten tersebut. Sedangkan di Demak, 
terindikasi bahwa serovar pada kucing liar yang terjaring selama penelitian sama 
dengan serovar ditemukan pada tersangka leptospirosis yang terkonfirmasi positif, 
yaitu serovar Bataviae. Kasus leptospirosis dan kucing liar tinggal dalam satu 
lingkungan yang sama.  

Pada penggunaan elektronik surveilans leptospirosis atau e-SULE, petugas 
surveilans atau pemegang program sebagai pengguna merasa terbantu dan praktis 
dalam melakukan PE. Beberapa Puskesmas baik di Kabupaten Banyumas dan Demak, 
telah berhasil mengaplikasikanya untuk menginformasikan hasil PE dan posisi 
tersangka leptospirosis. Harapan dari tenaga medis Puskesmas yang terlibat dalam 
pelaksanaan surveilans leptospirosis berbasis Puskesmas adalah feedback e-SULE pada 
pengirim. Walaupun penelitian ini belum selesai sepenuhnya, namun sistem surveilans 
leptospirosis berbasis Puskesmas dapat diaplikasikan, dan ada indikasi kasus 
leptospirosis berat di rumah sakit relatif berkurang. Dokter dan paramedis Puskesmas 
dapat mendiagnosa dini kasus leptospirosis dengan menggunakan gejala klinis dengan 
SOP (kriteria WHO-SEARO) dikombinasi dengan hasil pemeriksaan darah rutin dan 
pemeriksaan ureum kreatinin yang umumnya telah mampu dilakukan di Puskesmas.  

 


