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penyakit bersumber binatang. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk pemutakhiran data 

vektor dan reservoir penyakit sebagai dasar pengendalian penyakit tular vektor dan reservoir 

(new-emerging maupun re-emerging diseases) di wilayah calon Ibukota Negara di 

Kabupataen Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Data yang didapat akan bermanfaat 
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VI. RINGKASAN EKSEKUTIF 

Seluruh data mengenai taksonomi, bionomik dari berbagai nyamuk, tikus dan 

kelelawar dapat dilihat masih sangat terbatas, yaitu masih menggunakan data hasil penelitian 

dari beberapa studi yang dilakukan pada tahun 1897 hingga awal tahun 2000. Padahal 

melihat latar belakang di atas, nyamuk, tikus dan kelelawar masih menjadi permasalahan 

penting dalam penularan penyakit tular vektor dan reservoir, bahkan sering kali 

menimbulkan Kejadian Luar Biasa. 

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa nyamuk merupakan serangga vektor 

utama penyebab berbagai penyakit tropis penting di Indonesia. Sampai saat ini terdapat 456 

spesies nyamuk yang berasal dari 18 genus terdistribusi di seluruh wilayah Indonesia.5 

Selain nyamuk, tikus dan kelelawar juga merupakan mammalia yang penting untuk 

diketahui dan dipelajari jenis dan tata hidupnya terkait dengan perannya sebagai reservoir 

berbagai penyakit tropis, disamping babi, sapi, kambing, kuda dan beberapa mammalia 

lainnya.  

Data dan pemetaan mengenai vektor dan reservoir penyakit sangat diperlukan untuk 

mengambil kebijakan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit yang ditimbulkan oleh 

yang bersumber binatang di Indonesia. Oleh karena itu dengan berbagai dasar pertimbangan 

di atas, maka perlu dilakukan suatu riset khusus terkait Vektor dan Reservoir Penyakit di 

Indonesia (Riset Khusus Vektora) untuk mendukung program nasional tersebut. Pada tahap 

ini, riset mencakup “Studi Vektor (nyamuk) dan Reservoir (tikus dan kelelawar) yang 

Berbasis Ekosistem ”. 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk pemutakhiran data vektor dan reservoir 

penyakit sebagai dasar pengendalian penyakit tular vektor dan reservoir (new-emerging 

maupun re-emerging diseases) di wilayah calon Ibukota Negara di Kabupataen Penajam 

Paser Utara Kalimantan Timur. Dengan adanya data ini akan didapatkan pemetaan vektor 

dan reservoir penyakit dan potensi penyakit yang ditimbulkan bersumber binatang. Kegiatan 

yang sudah dilakukan adalah pertemuan, diskusi dan konsultasi dengan para pakar yang 

dilakukan di Jakarta. 

Dengan adanya pandemi penyakit corona virus yang disebut covid19, maka penelitian 

ini dilakukan efisiensi anggaran untuk dipergunakan percepatan penanganan 

penanggulangan penyakit covid19. Oleh karena itu penelitian ini sampai pada laporan 

kegiatan penelitian yang sudah dilakukan selama ini dan penelitian ini dinyatakan selesai. 

 



VII. ABSTRAK 

ABSTRAK 

 

 

Data dan pemetaan mengenai vektor dan reservoir penyakit sangat diperlukan untuk 

mengambil kebijakan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit yang ditimbulkan oleh 

bersumber binatang di Indonesia. Calon Ibukota Negara Baru yang akan menempati di 

wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur sangat diperlukan data 

mengenai vekor dan reservoir di wilayah tersebut. Oleh karena itu dengan berbagai dasar 

pertimbangan di atas, maka perlu dilakukan suatu riset khusus terkait Vektor dan Reservoir 

Penyakit di Indonesia (Riset Khusus Vektora) untuk mendukung program nasional tersebut. 

Pada tahap ini, riset mencakup “Studi Vektor (nyamuk) dan Reservoir (tikus dan kelelawar) 

yang Berbasis Ekosistem ”. 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk pemutakhiran data vektor dan reservoir 

penyakit sebagai dasar pengendalian penyakit tular vektor dan reservoir (new-emerging 

maupun re-emerging diseases) di wilayah calon Ibukota Negara di Kabupataen Penajam 

Paser Utara Kalimantan Timur. Dengan adanya data ini akan didapatkan pemetaan vektor 

dan reservoir penyakit dan potensi penyakit yang ditimbulkan bersumber binatang. Kegiatan 

yang sudah dilakukan adalah pertemuan, diskusi dan konsultasi dengan para pakar yang 

dilakukan di Jakarta. 

Dengan adanya pandemi penyakit corona virus yang disebut covid19, maka penelitian 

ini dilakukan efisiensi anggaran untuk dipergunakan percepatan penanganan 

penanggulangan penyakit covid19. Oleh karena itu penelitian ini sampai pada laporan 

kegiatan penelitian yang sudah dilakukan selama ini dan penelitian ini dinyatakan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


