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1 KEARIFAN LOKAL YANG 

BERHUBUNGAN DENGAN 

PENULARAN MALARIA 

PADA ANAK DAN IBU 

HAMIL 

DI KABUPATEN 

PESAWARAN, PROVINSI 

LAMPUNG 

SANTOSO, 

SKM., M.Sc. 

Dipa Satker Latar Belakang: Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah endemis malaria. 

Jumlah kabupaten endemis malaria sebanyak 12 dari 14 kabupaten yang ada. 

Kabupaten dengan prevalensi tertinggi adalah Kabupaten Pesawaran dengan API 

sebesar 4,8‰. Tahun 2013 terjadi KLB malaria di Kabupaten Pesawaran, Lampung. 

Peningkatan kasus terjadi di Desa Lempasing dari Januari s/d Desember 2013 

diwilayah ini ditemukan penderita positif malaria sebesar 1.200 penderita (API 178‰) 

dan juga ditemukan 1 kematian ibu hamil akibat malaria. 

Metode: Penelitian ini telah dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Hanura, 

Kabupaten Pesawaran selama empat bulan (April–Juli 2016). Sampel dalam penelitian 

ini adalah ibu hamil dan balita yang ada di wilayah Desa Sukaja Lempasing Puskesmas 

Hanura. Jumlah sampel dalam penelitian adalah 100 orang ibu hamil dan balita. 

Informan dalam untuk wawancara mendalam adalah petugas pengelola program 

Dinkes Provinsi Lampung, Kabupaten Pesawaran dan Puskesmas Hanura. 

Hasil: Hasil pengambilan darah dengan RDT terhadap 100 sampel mendapatkan tiga 

sampel positif malaria falsiparum. Hasil pemeriksaan mikroskopis tidak ditemukan 

slide positif plasmodium. Penduduk yang pernah mengalami demam sebanyak 42%. 

Hasil analisis bivariat mendapatkan adanya hubungan yang bermakna antara riwayat 

demam dengan riwayat kontak dengan penderita malaria sebelumnya. 

Kesimpulan: Penggunaan kelambu pada saat tidur sudah merupakan kebiasaan 

masyarakat khususnya ibu hamil dan balita untuk mencegah gigitan nyamuk. 

Kata kunci: malaria, kearifan lokal, KLB, Puskesmas Hanura 



2 PENGEMBANGAN MODEL 

DINAMIS 

PENANGGULANGAN 

MALARIA DI 

KABUPATEN MUARA 

ENIM PROVINSI 

SUMATERA SELATAN 

TAHUN 2016 

Anif Budiyanto, 

SKM., M.Epid. 

Dipa Satker Latar Belakang: Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu kabupaten endemis 

malaria di Propinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Muara Enim menempati urutan 

pertama kabupaten yang mempunyai angka kasus malaria tertinggi di Propinsi Sumatera 

viii 

Selatan dengan angka API (Annual Parasite Incidence) pada tahun 2015 sebesar 0,26 

%o. dan kasus klinis mencapai 9.382 penderita. Beberapa kegiatan penanggulangan 

malaria telah dilakukan seperti pendistribusian kelambu berinsektisida, larvasida, 

pengobatan yang tepat dan penyuluhan kepada masyarakat. 

Berdasarkan data faktor risiko, akan dibangun suatu model dinamis penanggulangan 

malaria yang komprehensif yang dapat digunakan sebagai dasar kegiatan pengendalian 

penyakit malaria. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan suatu model dinamis 

dalam menurunkan angka kasus malaria di Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumsel. 

Metode: Penelitian ini akan dilaksanakan selama 10 bulan di Kabupaten Muara Enim. 

Survey entomologi, survei Tempat Perkembangbiakan vektor, survei 

Pengatahuan/Sikap/Perilaku masyarakat, dan analisis pelaksanaan program P2 Malaria 

dilakukan untuk menyusun Causal loop Diagram (CLD) terkait dengan lingkungan, 

manusia, vektor dan pelaksanaan program P2 malaria. Namun karena adanya efisiensi 

anggaran, survei tidak dilakukan sesuai protokol penelitian yang sudah dibuat, 

akibatnya tujuan penelitian ini tidak dapat tercapai. Sehingga laporan penelitian ini 

hanya menjabarkan hasil kegiatan spot survei entomologi dan spot survei PSP 

masyarakat terkait malaria di Kabupaten Muara Enim. 

Hasil : Sebagian besar (60,9%) masyarakat di lokasi survei mempunyai tingkat 

pengetahuan yang masih kurang terkait dengan malaria. Sikap responden terkait dengan 

pelaksanaan program malaria sebagian besar (57,4%) adalah baik. Sebagian besar 

responden (72,8%) mempunyai perilaku yang kurang baik terkait dengan upaya 

pencegahan malaria. Ditemukan tiga spesies nyamuk Anopheles yaitu An. sinensis, An 

vagus dan An peditaeniatus. Hasil konfirmasi sporozoit dengan uji ELISA diketahui 

bahwa nyamuk An vagus dan An sinensis merupakan positif vektor malaria di 

Kabupaten Muara Enim. Jentik Anopheles di lokasi survey ditemukan pada Tempat 

Perkembangbiakan berupa sawah, kolam bekas, sungai aliran lambat, dan parit. Tempat 

perkembangbiakan nyamuk Anopheles yang mempunyai kepadatan jentik tertinggi 

adalah sawah. 

Kesimpulan: Kemungkinan terjadinya penularan malaria di lokasi survey adalah besar 

apabila ada penderita malaria. Hal ini dikarenakan di lokasi survey pengetahuan 

masyarakat terkait malaria masih rendah, dan perilaku pencegahan malaria masih 



rendah, serta ditemukan adanya spesies Anopheles positif vektor berdasarkan Uji 

ELISA yaitu An vagus dan An sinensis. 

Kata kunci: Pengetahuan, Sikap, Perilaku, Vektor malaria. 
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Analisis Survival pada 

Penderita Demam Berdarah 

Dengue 

(DBD) di Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) di 

Prabumulih 

Tahun 2016 

Rika Mayasari, 

S.Si 

 

Dipa Satker LatarBelakang: Kota Prabumulih salah satu kabupaten endemis DBD di Sumatera Selatan, untuk 

mengurangi angka kematian akibat DBD maka peneliti akan melakukan pemodelan antara 

waktu survival dengan faktor yang diduga mempengaruhinya didukung data – data yang 

membuktikan perlunya analisis survival mengingat kemajuan tehknologi dalam tata kelola 

kasus DBD yang ada di rumah sakit saat ini. Penelitian ini menggunakan analisis survival 

regresi cox untuk menganalisis laju kesembuhan pasien penderita DBD di Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) di kota Prabumulih. 

Tujuan: Menganalisis karakteristik hematologi dan klinis pasien demam berdarah yang berkenaan 

dengan efektifitas tata laksana DBD di RSUD di Kota Prabumulih tahun 2016 

Hasil: Adapun hasil dari penelitian ini yang tercapai adalah persentase pasien DBD yang berusia 

5-14 tahun lebih tinggi dibandingkan usia lain yaitu 33,8% sebanyak 26 pasien. Persentase 

pasien DBD perempuan lebih tinggi yaitu 53.2% dibandingkan pasien DBD laki – laki yaitu 

46,8%. Persentase pasien DBD rawat inap lebih banyak menggunakan perawatan kelas 3 

sebesar 67,1% dengan jaminan kesehatan yang lebih banyak digunakan pasien DBD rawat 

inap adalah BPJS (9,7%). Rata – rata kadar trombosit dan hematokrit pasien DBD dalam 

penelitian ini masih pada kondisi di bawah normal, sedangkan rata – rata kadar homoglobin 

dan leukosit berada pada kondisi sudah di atas normal 

 

 Plasmodium falciparum 

chloroquine resistance 

transporter (Pfcrt) 

PADA PENDERITA 

MALARIA  

DI KOTA LINGGAU DAN 

KABUPATEN MUSI 

RAWAS 

SUMATERA SELATAN 

YANELZA 

SUPRANELFY 

Dipa Satker Malaria masih merupakan masalah kesehatan di Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten 

Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan. Identifikasi terhadap mutasi pada gen Pfcrt                        P. 

falciparum pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai terjadinya kegagalan 

atau resistensi pengobatan secara komprehensif di seluruh daerah endemis malaria di Sumatera 

Selatan. Penelitian ini dilaksanakan dengan disain potong lintang di Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Linggau (RSUD Siti Aisyah) dan Kabupaten Musi Rawas (RSUD dr. Sobirin dan RSUD Muara Beliti) 

pada Mei-September 2016. Pemeriksaan mikroskopis telah dilakukan di Loka Litbang P2B2 Baturaja, 

tetapi pemeriksaan polimorfisme gen di Lembaga Eijkman tidak bisa dilaksanakan. Hasil penelitian ini 

adalah ditemukannya 13 penderita malaria falciparum dan vivax dimana penderita di RSUD Siti 

Aisyah Lubuk Linggau sebanyak 2 penderita malaria falciparum dan 6 penderita malaria vivax 

sedangkan di RSUD dr.Sobirin Musi Rawas sebanyak 5 orang penderita malaria falciparum. Sebanyak 

12 % pasien pernah terdiagnosis malaria sebelumnya pernah mendapatkan pengobatan malaria 

menggunakan obat klorokuin (0,7%), primakuin dan suldox (0,7%) serta suldox (0,7%), 6 % tidak 

tahu apakah pernah terdiagnosis malaria atau belum. Populasi paling tinggi adalah umur 45-54 tahun 



(19%) dan mayoritas responden tidak bekerja yaitu sebesar 54,2 % serta dominansi pendidikan adalah 

tamatan SD (37,9%).   

Kata kunci : Malaria, Resistensi, Plasmodium falciparum,  Lubuk Linggau, Musi Rawas    

 Identifikasi Faktor Risiko 

Penularan Japanese 

Encephalitis di Kabupaten 

Bangka Provinsi Bangka 

Belitung Tahun 2016 

Yahya, S.K.M., M.Si Dipa Satker Japanese Encephalitis(JE) merupakan satu di antara penyakit arbovirus yang bersifat 

zoonosis dan menyebabkan peradangan otak (encefalitis) pada manusia melalui gigitan 

nyamuk yang akhirnya dapat menyebabkan kematian, dan cacat mental. Penyakit JE 

merupakan masalah kesehatan yang penting di Asia. Setiap tahun dari beberapa wilayah di 

Asia, lebih dari 35.000 kasus dilaporkan JE dan 10.000 di antaranya meninggal,walaupun 
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jumlah kasus yang dilaporkan jauh lebih kecil dari kejadian yang sebenarnya.Masalah JE 

pada hewan di Indonesia, sampai saat ini belum menimbulkan masalah yang besar. Hal ini 

disebabkan karena gejala klinis yang ditimbulkan pada ternak tidak menunjukkan ciri-ciri 

yang khas sehingga tidak dapat terdiagnosa. Meskipun JE kurang berdampak pada kesehatan 

hewan, namun hewan reservoir JE berdampak terhadap kesehatan manusia, yang berfungsi 

sebagai amplifier virus JE sebelum ditularkan ke manusia melalui vektor.Dalam siklus 

penularan JE melibatkan nyamuk Culex tritaeniorhynchus sebagai vektor utama dan 

beberapa spesies serupa yang memiliki kebiasaan bertelur di sawah dan sumber air terbuka 

lainnya. Babi dan burung liar yang hidup di air berperan sebagai reservoir yang potensial 

dalam perkembangan virus JE yang siap ditularkan kepada hewan dan manusia melalui 

nyamuk. 

Laporan kejadian JE pada manusia di Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung, 

belum penah dipublikasikan. Tahun 2011, jumlah populasi babi yang diternakkan di 

Kabupaten Bangka mencapai 27.862 ekor. Laporan terakhir pada Agustus 2014, Dinas 

Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka mencatat ada 34.561 populasi ternak babi di 

Kecamatan Sungai Liat. Hasil Penelitian Sahat Ompusunggu dkk (2012) menunjukkan 

bahwa dari 61 ekor babi yang diperiksa di Kabupaten Bangka, ada tiga ekor babi (4,9%) 

yang positif antibodi (Ab) JE.Penelitian mengenai faktor risiko kemungkinan terjadinya 

penularan JE di Kabupaten Bangka perlu dilakukan mengingat kasus yang terjadi pada 

manusia akan berdampak secara sosial dan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengumpulkan data dasar mengenai kemungkinan adanya penularan JE di Kabupaten 

Bangka. Pengumpulan data dasar mengenai kemungkinan kejadian pada manusia dan hewan 

reservoir, akan menghasilkan data yang dapat dijadikan arah kebijakan bagi pengendalian 

dan pencegahan penyakit JE khususnya di Provinsi Bangka Belitung. Fluktuasi atau 

dinamika populasi nyamuk vektor baik yang pradewasa maupun yang dewasa erat kaitannya 

dengan fluktuasi epidemi JE. Oleh karena itu informasi bioekologi suatu vektor merupakan 



kunci penting dalam mempelajari epidemiologi penyakit yang ditularkan vektor dan 

membuat perencaan pengendaliannya. Di samping itu, pengumpulan data faktor risiko 

lingkungan dan perilaku masyarakat yang mendukung kemungkinan terjadinya penularan JE 

perlu dilakukan. 

 PENERIMAAN 

MASYARAKAT 

TERHADAP PROGRAM 

PENGENDALIAN 

MALARIA DI 

KABUPATEN LAHAT 

APRIOZA YENNI Dipa Satker Penyakit malaria endemis di Kabupaten Lahat dan termasuk sepuluh kasus/penyakit 

terbanyak pada tahun 2011 dengan ditemukannya malaria (klinis dan mikroskopis) 

sebanyak 7564 kasus. Pada tahun 2011 ini Annual Malaria Incidence (AMI) sebesar 

19,82 0/oo dan Annual Parasite Incidence (API) 3,555‰., sedangkan tahun 2010 lebih 

tinggi dengan AMI sebesar 29,72 0/oo dengan Annual Parasite Incidence (API) 5,492 

‰. 

Banyak hal yang mempengaruhi kasus malaria, seperti perilaku masyarakat yang tidak 

mendukung dalam program pengendalian malaria, pelaksanaan program serta 

lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh Budiyanto, Tahun 2012 

memperlihatkan upaya pencegahan malaria yang dilakukan oleh masyarakat masih 

rendah, error rate hasil pemeriksaan mikroskopis malaria di beberapa puskesmas dan 

rumah sakit masih tinggi (lebih dari 5%) serta pelaksanaan program pengendalian 

malaria belum berjalan sebagaimana mestinya. 

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian ini guna melihat efektifitas 

program yang dilaksanakan dengan mendekatkan pada faktor sosial budaya masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektifitas program pengendalian 

malaria, sehingga diharapkan dapat menjadi masukan bagi penentu 

kebijakan/stakeholder khususnya dalam program pengendalian malaria dengan 

pengembangan inovasi pengendalian malaria yang mendekatkan pada aspek 

pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat di daerah endemis. Data dikumpulkan dari 

Observasi partisipasi (pengamatan terlibat) dan wawancara mendalam kepada 

masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, kader kesehatan dan tenaga kesehatan 

dengan menggunakan pedoman wawancara mendalam. Kegiatan akan berlangsung 

selama delapan bulan ( April sampai November 2016) di Kabupaten Lahat. 

 FAKTOR-FAKTOR 

YANG BERHUBUNGAN 

DENGAN 

PENANGGULANGAN 

MALARIA DI 

INDAH 

MARGARETHY, 

S.Sos., M.Si 

 

Risbin Kabupaten Lahat memiliki Annual Parasite Incidence (API) tertinggi di propinsi. Sumatera Selatan, yaitu 

sebesar 2,94‰  pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 sebesar 2,57‰. Tingginya angka kejadian malaria 

di Kabupaten Lahat menyebabkan perlunya penanggulangan malaria secara komprehensif, yang meliputi 

upaya promotif, preventif, dan kuratif, faktor kualitas dan kelengkapan sumber daya manusia/petugas 

pemegang program malaria, serta sarana prasarana pelayanan kesehatan di puskesmas sebagai pusat 

pelayanan kesehatan primer sangat penting untuk dilihat sebagai bagian dari keberhasilan program malaria 

yang bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian serta mencegah Kejadian Luar Biasa 



KABUPATEN LAHAT 

 

(KLB). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan 

penanggulangan malaria di Kabupaten Lahat. 

Penelitian ini dilakukan di 31 puskemas di Kabupaten Lahat dengan sampel berjumlah 31 orang 

pengelola program malaria di puskesmas untuk memperoleh data kuantitatif dengan menggunakan 

instrument kuesioner, dan data kualitatif sebagai data pendukung diperoleh dengan wawancara mendalam 

menggunakan pedoman wawancara pada 10 orang informan. Analisis bivariat dilakukan untuk menilai 

hubungan antara variabel dependen maupun variabel independent menggunakan uji chi-square, data 

kualitatif yang didapatkan akan dianalisis dengan reduksi data, penyajian data dan pengambilan 

kesimpulan atau verifikasi sesuai kebutuhan penelitian. 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah puskesmas di Kabupaten Lahat 

memiliki jumlah kasus malaria klinis/Annual Malaria Incidence (AMI) yang tinggi (≥ 10 
0
/00) sebesar 

58,1% dan 41,9% memiliki jumlah kasus malaria klinis yang rendah (<10 
0
/00). Faktor-faktor yang 

berhubungan dengan jumlah kasus malaria di Kabupaten Lahat adalah kegiatan Indoor Residual Spray ( 

p=0,025), pemberian obat ACT (p=0,003), dan keberadaaan sarana transportasi untuk petugas (p=0,033). 

Belum semua puskesmas mendiagnosis malaria menggunakan mikroskop, masih menggunakan klorokuin 

dan primakuin untuk pengobatan malaria, serta tatalaksana pemantauan pengobatan yang hanya 

menyarankan penderita kontrol kembali ke puskesmas. Kegiatan preventif telah dilakukan untuk 

menurunkan kasus malaria di Kabupaten Lahat. Masih minimnya upaya penanggulangan malaria dengan 

menggalangkan kemitraan/kerjasama lintas sektor dan belum adanya kegiatan penanggulangan malaria 

berbasis masyarakat. Masih banyak puskesmas yang belum memiliki laboratorium, stok obat ACT di 

puskesmas masih diberikan terbatas oleh Dinas Kesehatan, dan fasilitas komputer pendukung petugas 

masih minim. Beban kerja yang berlebihan menjadi masalah dan kebutuhan tenaga laboratorium/analis 

masih sangat dibutuhkan oleh puskesmas di Kabupaten Lahat. Kuantitas pelatihan-pelatihan untuk petugas 

juga belum maksimal. 

 

Keyword: Jumlah Kasus, Preventif, Promotif, Kuratif, Sarana prasarana, SDM 

 

 DAYA TOLAK EKSTRAK 

DAUN MARIGOLD (Tagetes 

erecta L.) TERHADAP 

NYAMUK Aedes aegypti DI 

LABORATORIUM 

 

Marini, S.Si 
 

Risbin Marigold (Tagetes erecta L.) banyak digunakan oleh masyarakat sebagai obat tradisional dan sebagai 

tanaman pengusir nyamuk, tetapi penggunaan marigold sebagai  obat antinyamuk belum pernah 

dilakukan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya tolak ekstrak daun marigold 

terhadap nyamuk Aedes aegypti di laboratorium. Ekstrak daun marigold diperoleh dengan cara 

maserasi menggunakan pelarut etanol 70% dengan perbandingan simplisia kering dan  pelarut 1:3. 

Repelen dibuat dengan campuran cleansing milk sebagai pengencer. Berdasarkan uji pendahuluan 

ditetapkan lima konsentrasi yang digunakan pada penelitian, yaitu 25%, 30%, 35%, 40% dan 45%. 

Metode pengujian repelen mengacu pada WHOPES 2009 dengan modifikasi. Proses ekstraksi 



menghasilkan rendemen ekstrak sebanyak 23,1% dan golongan senyawa yang teridentifikasi, meliputi 

alkaloid, flavonoid, saponin dan tanin. Hasil pengujian daya tolak nyamuk menunjukkan bahwa 

ekstrak daun marigold dengan konsentrasi 30% mampu menolak nyamuk selama 2 jam setelah 

pengolesan. 

 

 GAMBARAN FAKTOR 

RISIKO PASCA ENAM 

TAHUN  PEMBERIAN 

OBAT MASSAL 

PENCEGAHAN (POMP) 

FILARIASIS  DI 

KABUPATEN BANGKA 

BARAT 

drh. Nungki 

Hapsari 

Suryaningtyas 

Risbin Program eliminasi filariasis menjadi prioritas nasional dengan agenda utama melaksanakan kegiatan 

Pemberian Obat Pencegahan secara Massal Filariasis untuk memutus rantai penularan pada penduduk 

di semua Kabupaten/Kota endemis filariasis. Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu 

kabupaten yang telah melaksanakan program eliminasi filariasis dan telah memasuki tahap surveilans 

periode stop POPM filariasis. Berdasarkan hasil survei penularan/Transmission Assesment Survey 

(TAS) kedua didapatkan hasil 9 anak terdeteksi positif antibodi Brugia dalam darah. Hal ini 

menunjukkan bahwa adanya penularan cacing mikrofilaria pada rentang waktu 6-7 tahun. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui gambaran faktor risiko pasca enam tahun pemberian obat massal 

pencegahan (POMP) filariasis di Kabupaten Bangka Barat melalui pemeriksaan filtrasi darah dan 

mengidentifikasi gambaran pengetahuan, sikap, perilaku dan lingkungan tentang filariasis melalui 

wawancara menggunakan kusioner. Pemeriksaan menggunakan filtrasi darah menunjukkan 3 orang 

positif mikrofilaria sehingga didapatkan proporsi kejadian filariasis sebesar 2%. Pengetahuan 

responden sebesar 4% yang telah mengetahui tentang penyebab, gejala, cara penularan, akibat yang 

ditimbulkan dan cara pencegahan. Sikap responden sebesar 96,7% terhadap upaya pencegahan dan 

pemberantasan filariasis. Kepatuhan responden minum obat pencegahan filariasissebesar 2%. 

Perilaku keluar rumah dapat menjadi faktor risiko adanya penularan sebesar 78,7% 

 PREVALENS 

MIKROFILARIA PASCA 

PENGOBATAN MASSAL 

FILARIASIS TAHAP III DI 

KABUPATEN MUARA 

ENIM PROVINSI 

SUMATERA-SELATAN 

TAHUN 2016 

 

Ritawati, S.Si 

 

Risbin LatarBelakang:Pengobatan massal filariasis di Kabupaten Muara Enim mulai tahun 2013 dilakukan di 

seluruh kecamatan. Pengobatan  filariasis di 11 kecamatan, kabupaten Muara Enim dengan 19 wilayah 

kerja Puskesmas telah selesai 255 desa dalam waktu 3 tahun sampai dengan Oktober 2015. POMP 

filariasis yang telah dilaksanakan harus dapat memutus rantai penularan filariasis, sehingga dapat 

menurunkan prevalensi mikrofilaria lebih kecil dari 1%. 

Tujuan: Mengetahui prevalens mikrofilaria dan kepatuhan masyarakat terhadap kegiatan pengobatan 

massal filariasis tahap III di kabupaten Muara Enim 

 

Metode:Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2016, 

mulai bulan Maret – Desember 2016. Lokasi penelitian di dua desa yaitu desa Penanggiran kecamatan 

Gunung Megang dan desa Cinta Kasih Kecamatan Belimbing kabupaten Muara Enim. Jenis penelitian 

deskriptif dengan desain penelitian survei sewaktu. Metode pengumpulan data  pengambilan darah jari 

pada malam hari (SDJ) dilakukan terhadap 726 penduduk. Pemeriksaan spesimen darah dilakukan secara 

mikroskopis dilakukan di Laboratorium Loka Litbang P2B2 Baturaja. Pengumpulan data kepatuhan 



masyarakat minum obat filariasis didapatkan dari penduduk yang diambil spesimen darah jari bermur > 15 

tahun sebanyak 537 responden. Penangkapan nyamuk dewasa dan pengumpulan data lingkungan fisik dan 

biologi dilakukan satu kali di desa lokasi pengambilan darah jari. 

 

Hasil:Hasil SDJ terhadap penduduk desa Penanggiran dan desa Cinta Kasih mendapatkan 1 orang positif 

filariasis dari pemeriksaan mikroskopis. Penderita ditemukan di desa Penanggiran, karakteristik penderita 

adalah laki-laki berumur 65 tahun.  Kepadatan rata-rata mikrofilaria di desa Penanggiran adalah tujuh ekor 

per 60µl darah dengan spesies Brugia Malayi. Angka kesakitan (Mf rate) filariasis adalah 0,29 %, angka 

ini masih dibawah batas kesakitan yang ditetapkan oleh pemerintah. Distribusi penduduk pernah 

mendapatkan obat filariasis sebanyak 68% dan yang minum obat filariasis pada kegiatan pengobatan 

massal filariasis tiga kali sebanyak  22%, 44,5% minum dua kali dan 33,5% satu kali. Jumlah nyamuk 

yang tertangkap selama penelitian 324 ekor. Spesises yang tertangkap yaitu : An.nigerrimus, 

An.barbumbrosus,Ma.anulifera,Ma.indiana, Cx. quinquefasciatus,Cx. tritaeniorhincus,Cx. fuscochephalus, 

Cx.vishnui, Cx.gellidus. Spesies yang dominan tertangkap yaitu Culex. quinquefasciatus 249 

ekor.Sedangkan untuk nyamuk yang telah diidentifiksi sebagai vektor utama penyakit kaki gajah(filariasis) 

di Provinsi Sumatera-Selatan hanya ditemukan Anopheles nigerrimus(satu ekor) dan Mansonia uniformis 

tidak ditemukan. Hasil pengamatan tempat perkembangbiakan potensial larva nyamuk ditemukan kolam-

kolam yang tidak terpakai dan rawa-rawa dekat permukiman yang ditumbuhi tanaman air yang merupakan 

tempat perkembangbiakan nyamuk Mansonia spp, Anopheles spp dan Culex spp. 

 

     

 SURVEY DARAH JARI 

PASCA PENGOBATAN 

TAHAP V DI KABUPATEN 
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Dipa Satker Latar Belakang:Pengobatan massal filariasis di Kabupaten Muaro Jambi mulai dari 

tahun 

2003 dilakukan secara bertahap di seluruh kecamatan. Pengobatan filariasis di 11 

kecamatan dalam kabupaten Muaro Jambi dengan 19 wilayah kerja Puskesmas dengan 

system sampling parsial telah selesai 155 desa dalam waktu 13 tahun sampai dengan 

Oktober 2015.POMP filariasis yang telah dilaksanakan harus dapat memutus rantai 

penularan filariasis, sehingga dapta menurunkan prevalensi mikrofilaria lebih dkecil dari 

1%. 

Tujuan: penelitian ini adalah menentukan tingkat endemisitas filariasis di daerah pasca 

pengobatan pengobatan massal filariasis tahap V 

Metode:Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Muaro, Provinsi Jambi, Tahun 2016, mulai 

bulan Juni – Juli 2016. Lokasi penelitian di dua desa yang berada di wilayah Muaro di dua 

kecamatan. Kegiatan pengambilan darah jari pada malam hari (SDJ) dilakukan terhadap 

531 penduduk dari dua desa, yaitu desa Puding dan desa Sungai Terap.Pemeriksaan 



spesimen darah dilakukan secara mikroskopis dilakukan di Laboratorium Loka Litbang 

P2B2 Baturaja. 

Hasil: Hasil SDJ terhadap penduduk desa Puding dan desa Sungat Terap mendapatkan 1 

orang yang positif filariasis dari pemeriksaan mikroskopis. Penderita ditemukan di desa 

Puding, karakteristik penderita adalah laki-laki berumur 24 tahun. Kepadatan rata-rata 

mikrofilaria di desa Puding adalah 24 ekor per 60µl darah dengan spesies Brugia Malayi. 

Angka kesakitan (Mf rate) filariasis adalah 0,43%, angka ini masih dibawah batas kesakitan 

yang ditetapkan oleh pemerintah. 

 PENERIMAAN 

MASYARAKAT 

TERHADAP PROGRAM 

PENGENDALIAN 

MALARIA DI 

KABUPATEN LAHAT 

APRIOZA YENNI Dipa Satker Penyakit malaria endemis di Kabupaten Lahat dan termasuk sepuluh kasus/penyakit 

terbanyak pada tahun 2011 dengan ditemukannya malaria (klinis dan mikroskopis) 

sebanyak 7564 kasus. Pada tahun 2011 ini Annual Malaria Incidence (AMI) sebesar 

19,82 0/oo dan Annual Parasite Incidence (API) 3,555‰., sedangkan tahun 2010 lebih 

tinggi dengan AMI sebesar 29,72 0/oo dengan Annual Parasite Incidence (API) 5,492 

‰. 

Banyak hal yang mempengaruhi kasus malaria, seperti perilaku masyarakat yang tidak 

mendukung dalam program pengendalian malaria, pelaksanaan program serta 

lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh Budiyanto, Tahun 2012 

memperlihatkan upaya pencegahan malaria yang dilakukan oleh masyarakat masih 

rendah, error rate hasil pemeriksaan mikroskopis malaria di beberapa puskesmas dan 

rumah sakit masih tinggi (lebih dari 5%) serta pelaksanaan program pengendalian 

malaria belum berjalan sebagaimana mestinya. 

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian ini guna melihat efektifitas 

program yang dilaksanakan dengan mendekatkan pada faktor sosial budaya masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektifitas program pengendalian 

malaria, sehingga diharapkan dapat menjadi masukan bagi penentu 

kebijakan/stakeholder khususnya dalam program pengendalian malaria dengan 

pengembangan inovasi pengendalian malaria yang mendekatkan pada aspek 

pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat di daerah endemis. Data dikumpulkan dari 

Observasi partisipasi (pengamatan terlibat) dan wawancara mendalam kepada 

masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, kader kesehatan dan tenaga kesehatan 

dengan menggunakan pedoman wawancara mendalam. Kegiatan akan berlangsung 

selama delapan bulan ( April sampai November 2016) di Kabupaten Lahat. 

 


