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RINGKASAN EKSEKUTIF

Schistosomiasis di Indonesia disebabkan oleh cacing trematoda jenis S.
japonicum dengan hospes perantara keong O. hupensis lindoensis. Schistosomiasis
selain menginfeksi manusia juga menginfeksi semua jenis mamalia baik hewan
peliharaan maupun binatang liar. Schistosomiasis di Indonesia hanya ditemukan di
Propinsi Sulawesi Tengah, yaitu Dataran Tinggi Napu dan Dataran Tinggi Bada,
Kabupaten Poso serta Dataran Tinggi Lindu, Kabupaten Sigi. Pengendalian
schistosomiasis telah dilakukan sejak tahun 1974 baik dengan pengobatan, pengendlian
keong, maupun pemberdayaan masyarakat.
Dalam rangka eliminasi keong perantara O.hupensis lindoensis melalui peran
lintas sektor di Sulawesi Tengah telah dilakukan pemetaan habitat keong perantara
schistosomiasis di Dataran Tinggi Lindu, Napu, Besoa, dan Bada. Untuk mencapai
eliminasi schistosomiasis pada tahun 2020 dilakukan pengendalian schistosomiasis
oleh lintas sektor termasuk didalamnya pelaksanaan manajemen lingkungan yang
dilakukan berdasarkan hasil pemetaan daerah fokus yang dilakukan oleh Balai Litbang
P2B2 Donggala pada tahun 2016 dan 2017. Upaya pencapaian eliminasi
schistosomiasis akan dilakukan terutama dengan manajemen lingkungan yang
direncanakan bersama oleh lintas sektor dengan didukung pembiayaan dari
pemerintah. Lintas sektor yang terlibat dalam kegiatan pengendalian schistosomiasis
adalah Bappenas, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PU dan Perumahan, Dinas
Tanaman Pangan Hortikultura & Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas PMD, Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan, serta Taman Nasional Lore Lindu.
Untuk mengetahui kemajuan perencanaan kegiatan pengendalian dan
keberhasilan kegiatan pengendalian schistosomiasis, perlu dilakukan penelitian
evaluasi program pengendalian untuk eliminasi schistosomiasis di daerah endemis,
baik evaluasi proses pelaksanaan intervensi manajemen lingkungan yang dilakukan
xi

oleh lintas sektor maupun evaluasi pengendalian schistosomiasis pada manusia dan
hewan. Disamping itu, untuk mengetahui model pengendalian schistosomiasis yang
tepat akan dilakukan implementasi metode pengendalian schistosomiasis oleh lintas
sektor di beberapa desa percontohan yang endemis schistosomiasis.
Penelitian dilakukan di Dataran Tinggi Napu, Lindu, dan Bada pada Januari
sampai Desember 2018. Penelitian ini merupakan evaluasi proses dengan desain
cross sectional dan implementasi desa percontohan pengendalian schistosomiasis.
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara stakeholder dan masyarakat, survei
tinja, survei

keong,

observasi,

review dokumen, pelatihan, dan upaya

pengorganisasian piha kterkait serta pengorganisasian masyarakat. Hasil penelitian
meninjukkan 53,6% kegiatan yang direncanakan dalam roadmap tidak terlaksana
pada tahun 2018. Perbandingan jumlah fokus yang ditemukan pada akhir tahun 2018
tidak terlalu jauh berbeda dengan sebelum kegiatan pengendalian. Prevalensi
schistosomiasis

pada

manusia

tahun

2018

berkisar

0-5,1%.

Prevalensi

schistosomiasis pada hewan berkisar 0-10%. Prevalensi schistosomiasis pada
manusia didesa percontohan mengalami penurunan. Disamping itu jumlah daerah
fokus juga mengalami penurunan. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi
perlu adanya rekomendasi kebijakan schistosomiasis sebagai kegiatan prioritas di
Kementerian diluar Kesehatan sehingga memungkinkan perencanaan kegiatan yang
lebih terarah oleh linsek. Selain itu perlu melakukan promosi kesehatan yang lebih
inovatif dengan menggunakan media yang lebih menarik dan interaktif. Peranan aktif
pokja tim pengendalian schisto perlu ditingkatkan dengan Bappeda sebagai leading
sector.
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ABSTRAK
Schistosomiasis di Indonesia disebabkan oleh cacing trematoda jenis S.
japonicum dengan hospes perantara keong O. hupensis lindoensis. Schistosomiasis
selain menginfeksi manusia juga menginfeksi semua jenis mamalia. Untuk mencapai
eliminasi schistosomiasis pada tahun 2020 dilakukan pengendalian schistosomiasis
oleh lintas sektor termasuk didalamnya pelaksanaan manajemen lingkungan. Upaya
pencapaian eliminasi schistosomiasis dilakukan terutama dengan manajemen
lingkungan yang direncanakan bersama oleh lintas sektor dengan didukung
pembiayaan dari pemerintah.
Penelitian cross sectional dan implementasi desa percontohan pengendalian
schistosomiasis dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pengendalian
schistosomiasis oleh lintas sektor dan implementasi pengendalian schistosomiasis
terpadu untuk eliminasi schistosomiasis.
Hasil penelitian meninjukkan 53,6% kegiatan yang direncanakan dalam
roadmap tidak terlaksana pada tahun 2018. Perbandingan jumlah fokus yang
ditemukan pada akhir tahun 2018 tidak terlalu jauh berbeda dengan sebelum kegiatan
pengendalian. Prevalensi schistosomiasis pada manusia tahun 2018 berkisar 0-5,1%.
Prevalensi schistosomiasis pada hewan berkisar 0-10%. Prevalensi schistosomiasis
pada manusia didesa percontohan mengalami penurunan. Disamping itu jumlah
daerah fokus juga mengalami penurunan. Untuk mengatasi permasalahan yang
dihadapi perlu adanya rekomendasi kebijakan schistosomiasis sebagai kegiatan
prioritas di Kementerian diluar Kesehatan sehingga memungkinkan perencanaan
kegiatan yang lebih terarah oleh linsek. Selain itu perlu melakukan promosi kesehatan
yang lebih inovatif dengan menggunakan media yang lebih menarik dan interaktif.
Peranan aktif pokja tim pengendalian schisto perlu ditingkatkan dengan Bappeda
sebagai leading sector.

Kata kunci: schistosomiasis, pengendalian schistosomiasis, lintas sektor
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I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Schistosomiasis di Indonesia disebabkan oleh cacing trematoda jenis S.
japonicum dengan hospes perantara keong O. hupensis lindoensis. Diketahui bahwa
keong tersebut adalah keong amfibius, artinya keong tersebut hidup di daerah yang
lembab dan tidak bisa hidup di dalam air atau di daerah yang kering. Keong O. hupensis
lindoensis ditemukan di seluruh dataran dalam kantong-kantong yang disebut fokus
(focus), luasnya bervariasi antara beberapa meter persegi sampai beberapa ribu meter
persegi. Ada dua jenis habitat yaitu habitat alamiah (daerah-daerah pinggiran hutan,
dalam hutan atau di tepi danau dimana tempat-tempat ini hampir selalu terlindung dari
sinar matahari langsung karena adanya pohon-pohon besar maupun kecil dan selalu
basah karena adanya air yang keluar secara terus menerus dari lereng di atasnya) dan
habitat yang sudah dijamah manusia (bekas-bekas sawah yang sudah lama ditinggalkan
dan tidak dikerjakan lagi, padang rumput bekas daerah perladangan, tepi-tepi saluran
pengairan dan lain-lain).1
Schistosomiasis selain menginfeksi manusia juga menginfeksi semua jenis
mamalia baik hewan peliharaan maupun binatang liar. Schistosomiasis di Indonesia
hanya ditemukan di Propinsi Sulawesi Tengah, yaitu Dataran Tinggi Napu dan
Dataran Tinggi Bada, Kabupaten Poso serta Dataran Tinggi Lindu, Kabupaten Sigi.
Pengendalian schistosomiasis telah dilakukan sejak tahun 1974 tetapi hanya di daerah
yang terbatas, pengobatan dengan niridazole telah dipakai untuk mengobati penderita
schistosomiasis sebelum ditemukan Praziquantel, namun tidak efektif dan beberapa
sangat toksik. Setelah ditemukan Praziquantel, dilakukan pengobatan massal di
Dataran Tinggi Lindu dan Napu semenjak tahun 2000. Pemberantasan keong
dilakukan dengan berbagai cara mekanik dan kimia. Pengendalian secara mekanik
dilakukan dengan perbaikan saluran air di daerah fokus, pengeringan daerah fokus,
dan penimbunan pengendalian secara kimia dilakukan dengan penyemprotan
1

baylucide pada daerah fokus.2
Pemetaan penyebaran O. hupensis lindoensis di seluruh daerah endemis telah
dilakukan pada tahun 2004 dan 2008. Pada tahun 2016 dilakukan pemetaan kembali
pada empat desa di daerah endemis. Ternyata dari pemetaan tersebut diketahui
terdapat perubahan yang signifikan dalam penyebaran fokus keong. Perubahan berupa
ditemukannya fokus baru, beberapa fokus lama yang tidak ditemukan lagi dan terdapat
fokus yang semua keongnya negatif.
Sejak

proyek

CSIADCP

berakhir

pada

tahun

2004,

prevalensi

schistosomiasis berfluktuasi. Prevalensi schistosomiasis pada manusia sebesar lebih
dari 1% pada tahun 2005 dan 2006. Pada tahun 2009, prevalensi schistosomiasis di
Napu dan Lindu meningkat menjadi masing-masing 3,8% dan 2,5%.3 Pada tahun
2008, dua desa di Bada dikonfirmasi sebagai daerah endemis baru schistosomiasis. 4
Prevalensi kasus schistosomiasis di Lindu pada tahun 2011 – 2015 yaitu berturut-turut
0,8%, 0,76%, 0,71%, 1,61% dan 1,3%. Prevalensi di Napu tahun 2011 – 2015 yaitu
masing-masing 0,31%, 1,43%, 2,25%, 0,8%, 1,9%.2,5
Selain jumlah kasus schistosomiasis pada manusia, angka infeksi pada keong
dan mamalia juga diukur. Pada tahun 2015, infection rate pada keong adalah sebesar
3,4% di Lindu dan 4,8% di Napu sedangkan infection rate pada tikus adalah sebesar
16% di Lindu dan 7,3% di Napu.2,5 Hasil survei menunjukkan prevalensi
schistosomiasis pada kerbau berkisar antara 36,4-47,5%; pada sapi antara 16,7-33,3%;
pada babi antara8,3-20%; dan pada anjing antara 8,3-20%.6,7 Program pengendalian
yang dilakukan hingga saat ini belum dapat menekan angka kejadian schistosomiasis,
karena adanya reinfeksi dari berbagai reservoar diantaranya tikus, ternak masyarakat,
termasuk hewan liar, bahkan masyarakat sendiri sebagai pembawa. Masalah yang
dihadapi dalam dalam program pengendalian schistosomiasis antara lain: (1)
Pengendalian keong dan daerah fokus tidak dilakukan secara komprehensif dan teratur
di daerah endemis, (2) DisPengendalian schistosomiasis pada hewan masih sangat
terbatas, (3) Pengetahuan dan kesadaran petani masih sangat terbatas dan mereka
2

kurang memahami bagaimana mencegah terjadinya infeksi schistosomiasis, serta (4)
Diagnosis hanya menggunakan Kato-Katz, yang kurang sensitif pada daerah endemis
rendah.3
Pemberantasan schistosomiasis dilakukan sejak tahun 1982 secara intensif.
Periode pertama berlangsung sejak 1982-1986 dengan kegiatan berupa pengobatan
massal, survei tinja, dan survei tikus setiap enam bulan. Pada periode ini prevalensi
menurun secara signifikan dan partisipasi masyarakat pada periode ini masih sangat
bagus. Pengendalian periode kedua berlangsung pada tahun 1986-1990 dengan
kegiatan berupa pengobatan selektif. Sektor pertanian juga melakukan pengelolaan
lahan sehingga dapat mengeliminasi beberapa daerah fokus, program transmigrasi,
dan memobilisasi peran serta masyarakat. Pengendalian periode ketiga berlangsung
pada tahun 1991 sampai tahun 1993, dengan kegiatan yang lebih terintegrasi. Pada
periode ini sektor kesehatan bukan lagi sebagai leading sector, akan tetapi digantikan
oleh Bappeda. Pada periode ini juga dibentuk Kelompok Kerja Schistosomiasis.2
Pengendalian schistosomiasis periode keempat berlangsung pada tahun 19931998, dengan adanya kelompok kerja schistosomiasis yang diberi nama integrated
development project. Program kerja kelompok tersebut dapat berlangsung dengan
jadwal dan pembiayaan yang lebih baik. Periode selanjutnya yaitu tahun 1998 – 2005
yaitu dengan dimulainya CSIADCP (Central Sulawesi Integrated Area Development
and Conservation Project). Pada periode ini pengendalian schistosomiasis sangat
intensif peran lintas sektor sangat baik, yaitu: kesehatan, pertanian, pekerjaan umum,
transmigrasi,

Program Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan peternakan.2

Pengendalian schistosomiasis yang dilakukan oleh sektor kesehatan berupa kegiatan
rutin yaitu survei tinja, survei keong, pengobatan, survei fokus, dan survei tikus, serta
pembuatan jamban keluarga untuk penduduk di seluruh daerah endemis.8
Pengendalian keong dilakukan secara mekanik dan kimia. Pengendalian secara
mekanik dilakukan dengan perbaikan saluran air di daerah fokus, pengeringan daerah
fokus, dan penimbunan. Pengendalian secara kimia dilakukan dengan penyemprotan
3

baylucide pada daerah fokus.2
Pada saat itu dilakukan juga pemetaan penyebaran keong Ohl dengan hasil
sebagai berikut: di Dataran Tinggi Lindu telah ditemukan 144 fokus keong terdiri dari
108 fokus lama dan 36 fokus baru. Berbagai metoda pemberantasan fokus telah
dilakukan semenjak tahun 1976 terhadap 108 fokus, hasilnya 75 fokus telah hilang
dan sisanya sebanyak 35 fokus masih positif keong O.hupensis lindoensis. Di dataran
tinggi Napu sebanyak 370 fokus keong ditemukan terdiri dari 164 fokus lama dan 206
fokus baru. Sejak tahun 2008 telah dilakukan pemberantasan keong di 164 fokus dan
57 fokus telah hilang. Sisanya (107) fokus masih positif keong O.hupensis lindoensis.
Pemetaan fokus keong O.hupensis lindoensis pada tahun 2008 berhasil
ditemukan fokus keong O.hupensis lindoensis sebanyak 129 fokus, yang tersebar pada
16 sub desa dari 4 desa yang ada di wilayah dataran tinggi Lindu. Total fokus tersebut
terdiri dari 120 fokus yang masih aktif, 68 fokus tidak aktif dan 1 fokus baru. Pada
tahun 2008 Fokus yang berhasil ditemukan di wilayah dataran Tinggi Napu sebanyak
369 fokus, terdiri atas 170 fokus aktif, 166 fokus tidak aktif dan 33 fokus baru.
Sebanyak 49 fokus lama tidak ditemukan lagi. Pada tahun 2008 dilakukan juga
pemetaan fokus keong O. hupensis lindoensis di wilayah Dataran Tinggi Bada
Kabupaten Poso, hasilnya ditemukan 21 fokus baru yang tersebar di tiga desa
(Kageroa, Tomehipi, dan Lengkeka) di wilayah Kecamatan Lore Barat.4
Peran

serta

aktif

masyarakat

sangat

penting

dalam

pengendalian

schistosomiasis, terlihat pada fase pengendalian periode dua. Pada periode kedua,
PKK memegang peranan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan
cara membentuk dan melatih kader untuk membantu petugas kesehatan dalam
pembagian dan pengumpulan pot tinja masyarakat, partisipasi masyarakat dalam
pengobatan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan kesehatan.
Peran serta masyarakat pada fase kedua sangat aktif sehingga dapat menurunkan
prevalensi schistosomiasis. Setelah prevalensi menurun, maka kasus kronis sudah
jarang ditemukan di masyarakat, hal ini menyebabkan

menurunnya kesadaran
4

masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengendalian schistosomiasis, sehingga
menyebabkan prevalensi schistosomiasis kembali meningkat. Peningkatan kasus
schistosomiasis juga disebabkan kurang terintegrasinya peran lintas sektor dalam
pengendalian schistosomasis. Lintas sektor melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok
masing-masing, dan belum sesuai dengan saran pengendalian schistosomiasis.
Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan penelitian untuk mencapai eliminasi
keong perantara O.hupensis lindoensis melalui peran

lintas sektor di Sulawesi

Tengah. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu: pada tahun pertama
akan dilaksanakan pemetaan habitat keong perantara schistosomiasis di Dataran
Tinggi Lindu, Napu, Besoa, dan Bada. Tahun kedua akan dilakukan evaluasi program
pengendalian untuk eliminasi schistosomiasis di daerah endemis dan implementasi
daerah percontohan program pengendalian schistosomiasis untuk akselearasi
pencapaian eliminasi schistosomiasis tahun 2020.
. Untuk mencapai eliminasi schistosomiasis pada tahun 2020 dilakukan
pengendalian schistosomiasis oleh lintas sektor termasuk didalamnya pelaksanaan
manajemen lingkungan yang dilakukan berdasarkan hasil pemetaan daerah fokus yang
dilakukan oleh Balai Litbang P2B2 Donggala pada tahun 2016 dan 2017. Lintas sektor
yang terlibat dalam kegiatan pengendalian schistosomiasis adalah Bappeda, Dinas
Kesehatan, Dinas PU dan Perumahan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura &
Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan, Dinas PMD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Taman
Nasional Lore Lindu.
Untuk mencapai eliminasi schistosmiasis pada tahun 2020 telah dilakukan
perencanaan pengendalian schistosomiasis oleh lintas sektor baik di pusat maupun
daerah dengan dikoordinir oleh Bappenas dan Bappeda. Upaya pencapaian eliminasi
schistosomiasis akan dilakukan terutama dengan manajemen lingkungan yang
direncanakan bersama oleh lintas sektor dengan didukung pembiayaan dari
pemerintah. Untuk mengetahui kemajuan perencanaan kegiatan pengendalian dan
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keberhasilan kegiatan pengendalian schistosomiasis, perlu dilakukan penelitian
evaluasi program pengendalian untuk eliminasi schistosomiasis di daerah endemis,
baik evaluasi proses pelaksanaan intervensi manajemen lingkungan yang dilakukan
oleh lintas sektor maupun evaluasi prngendalian schistosomiasis pada manusia dan
hewan. Disamping itu, untuk mengetahui model pengendalian schistosomiasis yang
tepat akan dilakukan implementasi metode pengendalian schistosomiasis oleh lintas
sektor di beberapa desa percontohan yang endemis schistosomiasis.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan hasil pemetaan fokus yang dilakukan pada tahun 2017 telah
dilakukan intervensi berupa manajemen lingkungan fokus oleh lintas sektor. Namun,
intervensi manajemen lingkungan yang dilakukan belum diketahui keberhasilannya.
Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian evaluasi proses dan hasil pelaksanaan
intervensi manajemen lingkungan yang dilakukan oleh lintas sektor secara bertahap
selama dua tahun.

Pertanyaan Penelitian
1. Bagaimana pelaksanaan pengendalian schistosomiasis yang dilakukan oleh lintas

sektor (kesesuaian antara roadmap dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian
schistosomiasis)?
2. Bagaimana pengaruh pengendalian schistosomiasis oleh lintas sektor terhadap
penurunan jumlah fokus keong di daerah endemis jika dibandingkan data tahun
2017?
3. Bagaimana prevalensi schistosomiasis pada manusia dan hewan?
4. Bagaimana reliabilitas pemeriksaan slide tinja schistosomiasis oleh tenaga

mikroskopis Balai Donggala dan laboratorium schistosomiasis?
5. Bagaimana KAP masyarakat terkait schistosomiasis sebelum dan sesudah intervensi

di desa percontohan?
6

6. Bagaimana prevalensi schistosomiasis pada manusia, hewan, dan keong sebelum

dan sesudah intervensi di desa percontohan?
7. Bagaimana jumlah fokus setelah intervensi di desa percontohan?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan umum:
Mengevaluasi pelaksanaan program pengendalian schistosomiasis oleh lintas
sektor dan implementasi pengendalian schistosomiasis terpadu untuk eliminasi
schistosomiasis

Tujuan Khusus
1. Mengetahui upaya pelaksanaan pengendalian schistosomiasis yang dilakukan
oleh lintas sektor (kesesuaian antara roadmap dengan pelaksanaan kegiatan
pengendalian schistosomiasis)
2. Mengetahui pengaruh pengendalian schistosomiasis oleh lintas sektor

terhadap penurunan jumlah fokus keong di daerah endemis jika dibandingkan
data tahun 2017
3. Mengetahui prevalensi schistosomiasis pada manusia dan hewan
4. Mengidentifikasi reliabilitas pemeriksaan slide tinja schistosomiasis oleh

tenaga mikroskopis Balai Donggala dan laboratorium schistosomiasis
5. Mengidentifikasi KAP masyarakat terkait schistosomiasis sebelum dan

sesudah intervensi di desa percontohan
6. Mengukur prevalensi schistosomiasis pada manusia, hewan, dan keong

sebelum dan sesudah intervensi di desa percontohan
7. Mengukur jumlah fokus setelah intervensi di desa percontohan
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D. Manfaat Penelitian
Program

: Hasil penelitian dapat menjadi informasi keberhasilan

program pengendalian schistosomiasis di daerah endemis.
Masyarakat

: Berkurangnya kasus dan daerah fokus keong perantara
schistosomiasis dapat mengurangi risiko penularan pada
masyarakat di daerah endemis.

Ilmu Pengetahuan: Menambah pengetahuan tentang program pengendalian
schistosomiasis untuk eliminasi keong perantara
schistosomiasis.
Peneliti

: Menambah pengalaman dalam bidang manajemen
lingkungan dan evaluasi program eliminasi keong perantara
schistosomiasis.
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II. METODE PENELITIAN

A. Kerangka Teori, Kerangka Konsep, dan Hipotesis
Kerangka Teori

Survei keong
Oncomelania hupensis lindoensis
- Metode Ring
- Metode man per minute

Pemetaan habitat

-

Citra Satelit
Foto udara
Peta rupa bumi

- Identifikasi penutup lahan
- Penentuan titik ordinat

- Menentukan kepadatan keong
- Menentukan infection rate
schistosomiasis pada keong
- Menentukan luas habitat fokus
- Mengidentifiksi tanaman pada fokus.
- Mengukur kondisi fisik fokus

Analisis Citra/data spasial
Peta Habitat Keong
Oncomelania hupensis lindoensis

Pengobatan

ffff

Pengurangan daerah fokus:
- kimia
- mekanik
- biologi

Pengawasan reservoir

Peran lintas sektor dan
peran serta masyarakat

Eliminasi
Schistosomiasis
GggggGambar 1. Kerangka teori
Gambar 1. Kerangka teori
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INPUT
Sumber daya yang tersedia
untuk keberlangsungan
program/proyek
pengendalian
schistosomiasis

ACTIVITIES
Kegiatan
pengendalian
schistosomiasis
yang dilakukan

OUTPUT
Hasil langsung
yang didapatkan
dari pelaksanaan
kegiatan
pengendalian
schistosomiasis
yang dilakukan

OUTCOME
Perubahan
yang
diharapkan
terjadi
dengan dilaksanakannya
program yang dilakukan

Gambar 2. Program logic pengendalian schistosomiasis

Program logic adalah adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara berbagai
komponen dalam suatu program atau proyek. Komponen-komponen dalam logic model
tersebut, yaitu input, aktivitas, dan outcome jangka pendek dan jangka panjang,
menggambarkan bagaimana program atau suatu proyek dikerjakan. Input adalah semua
sumber daya yang dimiliki yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan/program.
Aktivitas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan program/kegiatan
yang dilakukan. Outcome merupakan hasil langsung yang didapatkan dari pelaksanaan
aktivitas dalam program/kegiatan yang dilakukan. Impact merukana tujuan atau hasil
akhir yang diharapkan dapat dicapai oleh program atau kegiatan yang dilakukan.9-12

10

Kerangka konsep
Input

Proses
Manajemen Lingkungan:
- PU (Pusat & Daerah)
- Dinas Tanaman Pangan
Holtikultura & Perkebunan /
Dinas Pertanian
- Dinas Ketahan Pangan &
Perikanan
- TNLL

Lintas sektor
Budget
Masyarakat

Surveilans kasus:
- Dinas Kesehatan
- Dinas Peternakan &
Kesehatan Hewan
Masyarakat:
- Dinas PMD
- Dinas Pendidikan &
Kebudayaan

Outputs

Outcome

Penurunan
jumlah fokus
keong Ohl

Eliminasi
Schistosomiasi
s
Penurunan
jumlah kasus
schistosomiasi
s pada
manusia dan

Gambar 3. Logic model evaluasi pengendalian schistosomiasis

Input

‐
‐
‐
‐

Proses

Kapasitas desa
Budget
Masyarakat
Manajemen
lingkungan
linsek
‐ Modul, media
informasi

- Pre-survey
- Koordinasi berbagai pihak di
desa intervensi
- FGD
- Pelatihan schistosomiasis
- Implementasi peran serta
masyarakat dalam
pengendalian
schistosomiasis
- Manajemen lingkungan oleh
linsek
- Post-survei

Outputs

‐ Prevalensi
schistosomiasis
(manusia, hewan,
tikus) menurun
‐ Model pengendalian
schistosomiasis
terpadu

Outcome

Eliminasi
Schistosomiasis

Gambar 4. Logic model pengendalian schistosomiasis di desa percontohan
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Hipotesis
Penelitian ini tidak memiliki hipotesis

B. Disain Penelitian
Berdasarkan tujuan yang akan dicapai, maka penelitian ini termasuk dalam jenis
penelitian evaluasi proses dengan desain cross-sectional. Implementasi
pengendalian schistosomiasis di desa percontohan menggunakan desain kuasi
eksperimental.

C. Tempat dan Waktu
Penelitian akan dilakukan pada bulan Januari-Desember 2018. Akan
dilaksanakan evaluasi pelaksanaan program pengendalian schistosomiasis pada
manusia, hewan, dan manajemen lingkungan oleh lintas sektor di 6 daerah endemis
Dataran Tinggi Lindu (1 desa), Kabupaten Sigi dan Dataran Tinggi Napu (3 desa)
dan Bada (2 desa), Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Untuk daerah percontohan implementasi pengendalian, desa intervensi
adalah 1 desa di Napu, 1 desa di Lindu, dan 1 desa di Bada dengan masing-masing
1 desa kontrol dari lokasi Dataran Tinggi yang sama. Lokasi desa belum dapat
ditentukan karena masih menunggu kepastian lokasi pelaksanaan manajemen
lingkungan pengendalian schistosomiasis oleh lintas sektor. Masing-masing desa
intervensi akan ditentukan berdasarkan manajemen lingkungan yang spesifik
sehingga antara ketiga desa intervensi tidak akan mendapatkan manajemen
lingkungan pengendlaian schistosomiasis yang sama. Manajemen lingkungan di
desa kontrol adalah sama sesuai desa intervensi pasangannya.
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D. Populasi dan Sampel
Definisi Populasi dan Sampel
-

Populasi fokus adalah seluruh area atau wilayah yang merupakan fokus keong
O. hupensis lindoensis di desa endemis schistosomiasis yang dilaksanakan
kegiatan manajemen lingkungan oleh linsek.

-

Sampel fokus adalah seluruh daerah yang merupakan fokus keong O. hupensis
lindoensis di desa endemis schistosomiasis yang dilaksanakan kegiatan
manajemen lingkungan oleh linsek.

-

Populasi wawancara mendalam adalah seluruh stake holder lintas sektor yang
terlibat

dalam

kegiatan

manajemen

lingkungan

dan

pengendalian

schistosomiasis pada manusia dan hewan
-

Sampel wawancara mendalam adalah pelaksana program pengendalian
schistosomiasis di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD),
petugas laboratorium schistosomiasis, Camat, Kepala Puskesmas, Kades,
PKK,

Kader,

Kementerian

Kesehatan

(P2P),

Kementerian

PUPR,

Kementerian Kelautan, KLHK, Kementerian Pertanian, Kementerian
Peternakan.
-

Populasi wawancara adalah masyarakat di desa yang dilakukan kegiatan
manajemen lingkungan dan pengendalian schistosomiasis pada manusia dan
hewan.

-

Sampel wawancara adalah masyarakat terpilih di desa yang dilakukan
kegiatan manajemen lingkungan dan pengendalian schistosomiasis pada
manusia dan hewan.

-

Populasi pengumpulan tinja adalah semua penduduk usia lebih dari 2 tahun di
lokasi penelitian

-

Sampel pengumpulan tinja pada manusia adalah penduduk usia lebih dari 2
tahun yang mengumpulkan tinja di lokasi penelitian

-

Populasi survei tinja pada hewan adalah hewan mamalia (sapi, kerbau, anjing,
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babi) di lokasi penelitian
-

Sampel pengumpulan tinja pada hewan adalah hewan mamalia (sapi, kerbau,
anjing, babi) yang tinjanya dapat dikumpulkan di lokasi penelitian

-

Populasi KAP di desa percontohan adalah semua penduduk berusia ≥ 15 tahun
di desa percontohan

-

Sampel adalah penduduk usia ≥ 15 tahun di desa percontohan yang terpilih
sebagai sampel

Kriteria Inklusi dan Eksklusi
1. Kriteria Inklusi
● Lahan atau area ditemukan keong yang menjadi fokus keong O. hupensis
lindoensis pada tahun 2017.
● Penduduk usia lebih dari 2 tahun untuk sampel tinja
● Sapi, kerbau, anjing, dan babi di lokasi penelitian
2. Kriteria Eksklusi
● Penduduk yang menderita sakit parah pada saat pengumpulan tinja
● Survey KAP: penduduk yang menderita sakit parah, gangguan kejiwaan

Besar Sampel


Jumlah sampel untuk survei keong adalah semua keong yang ditemukan di
daerah fokus yang dilakukan pengendalian oleh lintas sektor.



Tidak dilakukan perhitungan sampel untuk wawancara mendalam pada
stakeholder dan masyarakat. Semua lintas sektor yang terlibat dalam
manajemen lingkungan akan diwawancarai. Wawancara mendalam pada
masyarakat akan dilakukan pada tokoh masyarakat.



Jumlah sampel minimal untuk survei tinja pada manusia untuk evaluasi
dihitung dengan menggunakan rumus perbandingan dua proporsi13, sebagai
berikut:
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 z 2.Pc 1  Pc   z  Pt 1  Pt   Pc 1  Pc  
N  

Pt  Pc



2

Dimana:
N = jumlah sampel
za = 1.96 untuk 95% confidence
zb = -0.84 for 80% power
Pc = prevalens pada control/baseline group
Pt = Expected prevalens pada daerah bermasalah kesehatan
Prevalensi schistosomiasis tertinggi adalah sebesar 4,48%.5 Prevalensi
schistosmiasis yang diharapkan dari daerah percontohan adalah 0%. Jumlah
sampel sebanyak 310 responden untuk masing-masing desa, mempunyai
kekuatan 80% untuk mendeteksi minimal perbedaan 1% prevalensi
schistosomiasis pada 5% significance level dan kemungkinan drop out dan
missing data 10%. Prevalensi yang diperoleh dari hasil evaluasi ini akan
dibandingkan dengan prevalensi tahun sebelumnya.


Besar sampel tinja pada hewan adalah seluruh sampel tinja hewan yang
dikumpulkan.



Jumlah sampel untuk survei keong di desa percontohan adalah semua keong
yang ditemukan di daerah fokus yang dilakukan pengendalian oleh lintas
sektor.



Jumlah sampel minimal untuk survei KAP di desa percontohan dihitung
dengan menggunakan rumus perbandingan dua proporsi13, sebagai berikut:

 z 2.Pc 1  Pc   z  Pt 1  Pt   Pc 1  Pc  
N  

Pt  Pc



2
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Dimana:
N = jumlah sampel
za = 1.96 untuk 95% confidence
zb = -0.84 for 80% power
Pc = prevalens pada control/baseline group
Pt = Expected prevalens pada daerah bermasalah kesehatan
Prevalensi schistosomiasis tertinggi adalah sebesar 4,48%.5 Prevalensi
schistosmiasis yang diharapkan dari daerah percontohan adalah 0%. Jumlah
sampel sebanyak 310 responden untuk masing-masing daerah intervensi dan
kontrol, mempunyai kekuatan 80% untuk mendeteksi minimal perbedaan 1%
prevalensi schistosomiasis pada 5% significance level dan kemungkinan drop
out dan missing data 10%.


Jumlah sampel minimal untuk survei tinja pada manusia di desa percontohan
dihitung dengan menggunakan rumus perbandingan dua proporsi13, sebagai
berikut:

 z 2.Pc 1  Pc   z  Pt 1  Pt   Pc 1  Pc  
N  

Pt  Pc



2

Dimana:
N = jumlah sampel
za = 1.96 untuk 95% confidence
zb = -0.84 for 80% power
Pc = prevalens pada control/baseline group
Pt = Expected prevalens pada daerah bermasalah kesehatan
Prevalensi schistosomiasis tertinggi adalah sebesar 4,48%.5 Prevalensi
schistosmiasis yang diharapkan dari daerah percontohan adalah 0%. Jumlah
sampel sebanyak 310 responden untuk masing-masing daerah intervensi dan
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kontrol, mempunyai kekuatan 80% untuk mendeteksi minimal perbedaan 1%
prevalensi schistosomiasis pada 5% significance level dan kemungkinan drop
out dan missing data 10%.


Jumlah sampel minimal untuk survei tinja pada hewan di desa percontohan
dihitung dengan menggunakan rumus perbandingan dua proporsi13, sebagai
berikut:

 z 2.Pc 1  Pc   z  Pt 1  Pt   Pc 1  Pc  
N  

Pt  Pc



2

Dimana:
N = jumlah sampel
za = 1.96 untuk 95% confidence
zb = -0.84 for 80% power
Pc = prevalens pada control/baseline group
Pt = Expected prevalens pada daerah bermasalah kesehatan
Prevalensi schistosomiasis pada hewan berkisar antara 14,5 - 40,7%.6
Prevalensi schistosmiasis yang diharapkan dari daerah percontohan adalah
0%. Jumlah sampel terbanyak diperoleh dengan menggunakan prevalensi
schistosomiasis pada hewan sebesar 14,5%. Berdasarkan proporsi ini, jumlah
sampel sebanyak 86 hewan mamalia untuk seluruh daerah intervensi,
mempunyai kekuatan 80% untuk mendeteksi minimal perbedaan 1%
prevalensi schistosomiasis pada 5% significance level dan kemungkinan drop
out dan missing data 10%. Jumlah sampel untuk masing-masing daerah
intervensi adalah 29 ekor mamalia dan masing-masing daerah kontrol juga
akan menggunakan jumlah sampel mamalia sebanyak 29 ekor (perbandingan
1:1). Mamalia yang diperiksa adalah anjing, babi, sapi, kerbau, dan kuda.
Jumlah sampel untuk masing-masing spesies tidak dapat ditentukan karena
data jumlah masing-masing spesies tidak tersedia. Sehingga minimal jumlah
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sampel 29 ekor untuk masing-masing daerah sudah termasuk semua spesies
mamalia yang akan diambil tinjanya.

Cara Pemilihan Sampel
Untuk survei keong dan survei tinja pada hewan menggunakan metode non
probability sampling (purposive sampling).
Untuk survey KAP dan survei tinja pada manusia akan dilakukan dengan metode
simple random sampling. Sampling frame yang digunakan adalah list penduduk
yang digunakan dalam survey tinja.

E. Instrumen Pengumpulan Data
- alat survei keong, dan alat untuk crushing keong O. hupensis lindoensis
- alat survei tinja pada manusia : list penduduk, form survei tinja
- alat survei tinja pada hewan : form survei tinja
- alat wawancara stakeholder dan masyarakat: list pertanyaan
- survey KAP: kuesioner
- evaluasi: checklist

F. Bahan dan Prosedur pengumpulan data
1. Alat dan Bahan :
a. Survei keong
Alat

: sepatu boot, topi, sarung tangan karet, jas hujan, pinset, gelang besi

(ring), petridish, mikroskop dissecting, jarum jara, botol

sampel, mistar, form

keong.
Bahan : alkohol 70%, kapas, kantong keong, kapas, tissue, kertas, label, slide,
Aquadest, alat tulis.
b. Survei tinja pada manusia
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Alat dan bahan: aquadest, glycerin, malachite green, gelas obyek, cellophane
tape (selofan), ukuran lebar 2,5 cm. karton ukuran tebal 2 mm dan dilubangi
dengan perforator, kawat saring atau kawat kasa (wire screen), pot plastik
ukuran 10 – 15 cc atau kantong plastik obat, lidi atau tusuk gigi, kertas minyak,
kertas saring atau tissue, gunting logam, waskom plastik kecil, sarung tangan
karet, formalin 5 – 10 %, mikroskop, fomulir, ember.
c. Survei tinja pada hewan
Alat dan bahan: aquadest, gelas obyek, pot plastik ukuran 10 – 15 cc atau
kantong plastik obat, lidi atau tusuk gigi, kertas saring, tissue, waskom plastik
kecil, sarung tangan karet, formalin 10 %, mikroskop, fomulir, ember, deck
glass, kertas label, NaCl jenuh, masker, kertas saring, eter, kantong plastik,
alkohol 70%.
d. Observasi
Bahan: alat tulis, kamera
e. Wawancara
Bahan: voice recorder, atk
2.

Prosedur Kerja

A. Evaluasi Pengendalian Schistosomiasis oleh Lintas Sektor
Diagram

logic

evaluasi

manajemen

lingkungan

untuk

pengendalian

schistosomiasis oleh lintas sektor adalah sebagai berikut:
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Input:
‐ Roadmap pengendalian
schistosomiasis
‐ Dokumen perencanaan
masing-masing OPD
(DIPA)
‐ Dokumen kegiatan OPD
‐ Data (kegiatan OPD,
demografi; jumlah hewan
ternak, obat, kader,
jumlah fokus; prevalensi
pada manusia, hewan,
dan keong
‐ Tool evaluasi

Aktivitas:
- Observasi pelaksanaan
pengendalian dan kegiatan
oleh OPD
- Wawancara pada
masyarakat
- Wawancara mendalam
- Review dokumen
- Pengukuran reliabilitas
pemeriksaan

Output:
‐ Jumlah orang yang diobati
‐ Jumlah hewan yang
diobati
‐ Jumlah fokus yang
diintervensi
‐ Jumlah kegiatan
peningkatan SDM yang
dilakukan
‐ Jumlah regulasi yang
diterbitkan tekait
pengendalian
schistosomiasis
‐ Cakupan pengumpulan
tinja manusia dan hewan

Outcome:
‐ Prevalensi
schistosomiasis
pada manusia,
hewan, dan keong

Gambar 5. Logic model evaluasi manajemen lingkungan untuk pengendalian
schistosomiasis oleh lintas sektor

Prosedur kerja evaluasi pengendalian schistosomiasis oleh lintas sektor adalah:
1. Pertemuan koordinasi dengan setiap OPD Provinsi, kabupaten Poso, dan
Kabupaten Sigi. Pertemuan ini bertujuan untuk mendapat data perencanaan
anggaran dan kegiatan masing-masing OPD yang direncanakan untuk
pengendalian schistosomiasis tahun 2018.
2. Review dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran kegiatan pengendalian
schistosomiasis tahun 2018 masing-masing OPD. Review dokumen ini
bertujuan untuk melihat kesesuain rencana kegiatan dengan roadmap
pengendalian schistosomiasis, rencana aksi manajemen lingkungan sesuai
daerah fokus, dan pelaksanaan manajemen lingkungan oleh masing-masing
OPD.
3. Observasi dan review pelaksanaan kegiatan pengendalian schistosomiasis
oleh OPD. Observasi dilakukan pada pelaksanaan kegiatan manajemen
lingkungan untuk mengurangi daerah fokus oleh OPD sesuai perencanaan.
Observasi dan review juga dilakukan pada kegiatan pengendalian
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schistosomiasis yang bukan merupakan kegiatan manajemen lingkungan,
seperti pengobatan pada manusia dan hewan, surveilans schistosomiasis,
survei tinja (berapa pot yg dibagi, pengambilan tinja, bagaimana sensus
awal, cara pembagian pot, bagaimana pemberdayaan kader, keterlibatan
PKM, kader), survei keong dan tikus. Observasi dan review kegiatan
dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan
perencanaan kegiatan dan metode baku yang berlaku untuk pelaksanaan
survei.
4. Wawancara mendalam dilakukan pada pelaksana kegiatan pengendalian
schistosomiasis di masing-masing OPD, Camat, kepala Puskesmas, Kades,
petugas laboratorium schistosomiasis, PKK, kader; Kementerian Kesehatan
(P2P), PUPR, Kelautan, KLHK, Pertanian, dan Peternakan terkait
pelaksanaan kegiatan pengendalian. Wawancara dilakukan dengan daftar
topik pertanyaan tentang pengendalian schistosomiasis.
5. Wawancara pada masyarakat. Wawancara dilakukan dengan kuesioner
untuk mengetahui sudut pandang masyarakat tentang kegiatan pengendalian
schistosomiasis yang dikukan di desanya. Wawancara mencakup topik
pengobatan, perilaku pengendalian schistosomiasis, kegiatan pengendalian
yang dilakukan, apakah terdapat kegiatan peningkatan SDM masyarakat
(penyuluhan, mulok di sekolah, ketersediaan media informasi tentang
schistosomiasis, tanda fokus.
6. Pertemuan triwulan akan dilaksanakan di Bappeda Kabupaten untuk
membahas kegiatan pengendalian yang dilakukan serta kendala dan masalah
yang dihadapi.
7. Pengukuran reliabilitas pemeriksaan mikroskopis
Slide sampel tinja yang sama akan diperiksa secara blind oleh mikroskopis
dari Balai Litbang P2B2 Donggala dan mikroskopis dari masing-masing
Laboratorium Schistosomiasis di Napu, Lindu, dan Bada. Kesepakatan
21

pemeriksaan antara mikroskopis Balai Donggala dan mikroskopis
Laboratorium Schistosomiasis di masing-masing lokasi akan diukur dengan
koefisien Kappa.
8. Survei tinja (manusia dan hewan), survei keong, dan survei tikus dilakukan
untuk

mengetahui

hasil

dari

pelaksanaan

kegiatan

pengendalian

schistosomiasis.
a. Survei tinja pada manusia14-16
1) Metode
Survai tinja dilakukan secara massal (mass survey) pada penduduk
yang berumur 2 tahun ke atas di daerah endemis. Pengambilan
sampel tinja penduduk dilakukan selama tiga hari berturut-turut (3
kali pengambilan sampel) untuk setiap orang. Setiap sampel tinja
dibuat 3 sediaan (preparat) dengan menggunakan metoda modifikasi
Kato Katz yang kemudian diperiksa di bawah mikroskop. Sampel
dinyatakan negatif (-) apabila 3 hari berturut-turut tidak ditemukan
telur Schitosoma Japonicum dalam tinjanya.
2) Cara Survei
Sebelum pelaksanaan pembagian kotak spesimen,di buat terlebih
dahulu daftar nama-nama penduduk pada formulir pemeriksaan tinja
sesuai dengan sensus penduduk (lihat form 2). Pelaksanaan
pembagian kotak specimen (tinja) adalah sebagai berikut :
Kotak tinja ditulis nama, nomor KK dan nomor urut sesuai dengan
daftar formulir pemeriksaan tinja dengan menggunakan spidol waterproof masing-masing 3 kotak/orang. Dibagikan ke tiap-tiap
penduduk atau melalui kepala keluarganya untuk disampaikan
kepada anggota keluarganya agar diisi tinjanya masing-masing dan
pengumpulannya supaya diantar ke suatu tempat/pos-pos yang telah
ditentukan. satu kotak untuk sekali buang air besar/BAB (tidak
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dibenarkan satu kali BAB dibagi untuk 2 atau 3 kotak), dan jangan
sampai tertukar dengan orang lain.
3) Cara pembuatan preparat tinja
Tinja yang telah terkumpul diambil dengan batang lidi (stick)
sebanyak sebesar ujung ibu jari, diletakkan di atas kertas minyak
(yang tidak - tembus air) kemudian disaring dengan menggunakan
kasa yang halus terbuat dari bahan baja (screen wire). Dengan
menekan kasa menggunakan lidi, akan muncul dibagian atas kasa,
tinja yang telah tersaring. Tinja yang telah tersaring diambil dengan
batang lidi, kemudian dicetak pada karton berlubang ukuran tertentu
(karton kato) di atas kaca benda (slide) yang telah diberi nomor kode
yang sesuai (sama) dengan kotak tinja pada labelnya. Dibuat 3
preparat (sediaan) untuk setiap kotak tinja. Kemudian tinja ditutup
dengan cellophane-tape (ukuran + 22 x 30 mm) yang telah direndam
dalam larutan glicerin malachit green selama 24 jam. Tinja diratakan
dengan pinggiran kaca benda (slide) sampai sediaan tinja menjadi
tipis dan rata. Untuk menghisap kelebihan cairan, sediaan diletakkan
terbalik di atas kertas yang mudah menghisap air (tisu). Selanjutnya
sediaan/preparat diletakkan tersesusun dalam kotak kaca benda
(slide-box) untuk kemudian dibawa dan diperiksa di bawah
mikroskop di laboratorium atau didesa yang bersangkutan di mana
tersedia tempat yang memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan.
Pada slide-box agar diberi label dari desa mana preparat tersebut dan
tanggal

pelaksanaannya.

Perlu

diperhatikan

bahwa

dalam

penyusunan preparat ke dalam slide-box agar dilakukan dengan hatihati, demikian pula cara membawa ke tempat pemeriksaan
(laboratorium) untuk menghindarkan kontaminasi satu dengan
lainnya serta kerusakan preparat itu sendiri.
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4) Pemeriksaan preparat dengan mikroskop
Pemeriksaan dengan mikroskop dimaksudkan untuk mencari bentuk
telur daripada cacing Schistosoma japonicum pada sediaan tinja.
Pemeriksaan sediaan dilakukan secara zig zag, yaitu dari sisi yang
satu ke sisi yang lain, kemudian kembali ke sisi semula dan demikian
seterusnya. Tiap-tiap bertukar arah hendaklah digeser satu lapang
pandang mikroskop. Mikrometer hendaklah selalu diputar turun naik
selama pemeriksaan dilakukan agar diperoleh gambaran dari bendabenda yang ada dipermukaan dan yang ada di bagian dalam dari
preparat tersebut. Untuk menyatakan bahwa sediaan itu negatif (-)
pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh sediaan/preparat yang ada
pada kaca benda (slide ) tersebut. Pemeriksaan dilakukan dengan
pembesaran lemah (5 atau 10 kali), apabila ditemukan benda-benda
yang menyerupai bentuk telur, maka pembesarannya dipertinggi (40
kali) untuk lebih jelas dan untuk membedakan apakah benda yang
dilihat itu telur Schistosoma Japonicum, telur cacing-cacing lain
(Ascaris lumbricoides, hookworm, Trichuris trichiura, dll) ataukah
gelembung udara.
b. Survei tinja pada hewan
Observasi reservoir berisiko :
- Melakukan pendataan terhadap hewan-hewan mamalia yang ada di
lingkungan pemukiman yang berdekatan dengan daerah fokus.
- Lokasi penemuan hewan mamalia akan dimasukkan dalam data
spatial epidemiologi menggunakan GPS.
Pengambilan sampel pada hewan mamalia :
 Sapi, kerbau, kuda dan babi
- Pengambilan sampel tinja dilakukan langsung satu kali untuk
setiap hewan.
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- Sampel tinja ruminansia dan babi dapat diambil dari tinja segar
yang baru jatuh di atas permukaan tanah.
- Apabila tidak memungkinkan, sampel tinja dapat diambil
langsung dari rectum dengan menggunakan sarung tangan.
- Sampel tinja yang baru diambil kemudian dimasukkan ke dalam
botol

sampel

yang

bertuliskan

nomor

sampel,

tanggal

pengambilan sampel dan jenis hewan.
 Anjing / kucing
- Pengambilan sampel tinja dilakukan langsung satu kali untuk
setiap hewan.
- Anjing dan kucing yang dipelihara dengan baik biasanya memiliki
waktu-waktu tertentu untuk defikasi. Sampel tinja dapat diambil
dari tinja segar yang baru keluar di atas permukaan tanah..
- Sampel tinja juga dapat diambil dengan mengorek rektum
anjing/kucing menggunakan spatula kaca/cotton but.
- Sampel feses yang baru diambil kemudian dimasukkan ke dalam
botol

sampel

yang

bertuliskan

nomor

sampel,

tanggal

pengambilan sampel dan jenis hewan.
 Pemeriksaan Sampel Tinja
Pemeriksaan sampel tinja dilakukan dengan menggunakan metode
sentrifugasi formalin-eter sesuai dengan standar dari WHO yaitu :
i. Membuat suspensi tinja dengan melarutkan tinja seberat 0,5 gram
ke dalam 10 ml formalin 10%.
ii. Suspensi tinja disaring melalui kawat kasa (mesh) ke dalam
tabung sentrifugasi
iii. Menambahkan 3 ml eter lalu larutan dikocok
iv. Larutan disentrifugasi selama 2 menit dengan kecepatan 1500 rpm
v. Supernatan dibuang.
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vi. Pemeriksaan telur S.japonicum dengan meneteskan endapan
sampel tinja yang telah disentrifugasi dengan menggunakan pipet
tetes ke permukaan kaca objek, selanjutnya ditutup dengan kaca
penutup
vii. Ditetesi lugol kemudian diperiksa di bawah mikroskop dengan
perbesaran 10x10
viii.

Pemeriksaan dilakukan sebanyak tiga kali untuk setiap

sampel tinja
c. Survei keong
i. Survei keong dilakukan di daerah fokus yang ditemukan pada tahun
2016 dan 2017 yang telah dilakukan pengendalian manajemen
lingkungan oleh lintas sektor.
ii. Pengambilan sampel keong dengan metode man per minute
a. Setiap pengambil keong mengambil keong selama 5 menit di satu
titik, diulang beberapa kali sampai semua area plot tercakup.
b. perpindahan titik minimal 1 meter persegi
c. Keong diambil dengan pinset, dimasukkan ke dalam kantong
keong yang disediakan, dihitung di setiap titik
d. Keong hasil pengumpulan keong dari satu titik dimasukkan satu
kantong keong.
e. Misalnya ada 5 orang pengambil keong: A,B,C,D,E masing –

masing mengumpulkan 5 kantong / titik (5 menit x 5 kantong),
maka:
Jumlah sampel = jumlah pengambil keong x jumlah titik pengambilan
keong

Jumlah sampel = 5 org x 5 kantong= 25
f. Luas satu titik selama 5 menit sama dengan luas 1 ring, yaitu 1/70
m
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Kepadatan keong (jumlah keong/m2) =
Jumlah keong yang didapat keseluruhan x 70
Jumlah sampel

iii. Pelaksanaan kegiatan di laboratorium
● Keong dalam kantong-kantong dari lapangan dipindahkan ke
dalam petridish yang diberi label sesuai dengan nomor sampel
yang tertera pada kantong.
● Satu petridish hanya untuk satu kantong dan jumlah keong
dihitung serta dicatat pada formulir pemeriksaan keong.
● Kemudian keong diukur panjangnya satu per satu, berurut mulai
dari nomor sampel (nomor petridish) yang terkecil dan seterusnya
dan dicatat pada formulir. Hal ini dilakukan untuk memperkirakan
umur keong.
● Selanjutnya diperiksa apakah keong mengandung parasit di bawah
mikroskop dengan metode ”crushing”, hasilnya dimasukkan pula
ke dalam formulir tersebut.
● Metode Crushing :
-

Letakkan tiga keong di atas slide yang bersih.

-

Kemudian keong dipecahkan secara hati-hati dengan
menggunakan pinset sedang.

-

Tambahkan 1 – 2 tetes air pada setiap keong yang
dipecahkan, lalu periksa di bawah mikroskop dissecting.

-

Dengan menggunakan sepasang jarum jara atau pinset
kecil, dicari

dengan teliti parasit-parasit yang ada

dalam tubuh keong, khususnya bentuk-bentuk serkaria dari S.
japonicum.
-

Catat hal-hal yang diketahui meliputi : jenis kelamin,
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bentuk bentuk stadium Schistosoma yang ditemukan, seperti
sporosis, serkaria muda ataupun serkaria dewasa serta parasit
lainnya pada formulir pemeriksaan keong.

d. Survei tikus
 Metode:
o

Penangkapan tikus dilakukan dengan memasang perangkap tikus
dilapangan (daerah endemis) baik menggunakan perangkap mati
(snap-trap) ataupun perangkap hidup (live-trap).

o

Pemeriksaan di laboratorium dengan melakukan pembedahan
(autopsi) specimen tikus dari lapangan, untuk dicari cacing
Schistosoma japonicum bentuk dewasanya. Dan sebelumnya tikus
tersebut telah diidentifikasi jenisnya dan diukur baik panjang
maupun beratnya.

o

Survai tikus ini dilakukan secara rutin 6 bulan sekali sejalan
dengan survai rutin lainnya yaitu survai tinja dan survai keong
penular.

 Cara Survai
1. Persiapan.
Dilakukan oleh tim pengendalian skistosomiasis baik tenaga
kesehatan maupun kader. Kegiatan persiapan ini meliputi :
a. Persiapan alat dan bahan survai tikus. Sebelum melakukan
kegiatan survai tikus perlu di siapkan alat-alat dan bahan sebagai
berikut : perangkap tikus, kaca benda (slide), umpan tikus, cover
glass, label, botol specimen, kantong tikus, formalin 10 %,
mikroskop, pensil, gunting, sarung tangan tipis, pinset sedang,
timbangan, pinset kecil, penggaris, cawan petri, formulir/kertas
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b. Persiapan lapangan. Sebelum pelaksanaan survai tikus,
diberitahukan terlebih dahulu pada penduduk/masyarakat tentang
pelaksanaan survai tersebut dan diharapkan agar masyarakat ikut
membantu menjaga agar perangkap yang akan dipasang tidak rusak
atau hilang.

2. Pelaksanaan.
a. Lapangan.
Pelaksanaan lapangan berupa pemasangan perangkap tikus dan
pengambilan hasilnya dilakukan oleh kader dibantu para kader desa
dan masyarakat setempat. Perangkap sebelum dipasang dilapangan
diperiksa terlebih dahulu, apakah rusak atau tidak dan bila ada yang
rusak diperbaiki terlebih dahulu bila memungkinkan, kemudian di
hitung jumlahnya. Pemasangan perangkap dilakukan secara merata
di sekitar desa dan terutama pada daerah di sekitar fokus dan secara
rutin untuk dapat menilai basil kegiatan pengendalian, khususnya
pengendalian keong penular yang dilakukan. Pada tempat-tempat
pemasangan perangkap diberi tanda, demikian pula pada
perangkapnya

diberi

nomor

untuk

mempermudah

untuk

mengeceknya. Perangkap diberi umpan yang biasanya disukai oleh
tikus setempat. Pemasangan perangkap dilakukan selama 3 hari
berturut-turut pada tempat yang sama dan baru dipindah ketempat
lain (berikutnya agar pemasangan merata). Pemasangan hendaknya
dilakukan pada sore hari dan pengecekan pada pagi harinya. Untuk
menghindarkan hilang perangkap dan gangguan binatang liar,
sebaiknya pada pagi hari perangkap diangkat dan dipasang kembali
pada sore harinya. Tikus yang didapat diberi label yang diikat pada
kakinya. Label ditulis : tanggal, lokasi penangkapan, nomor
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perangkap, nama kolektor. Kemudian tikus dimasukan ke dalam
kantong kain dan selanjutnya dibawa ke laboratorium untuk
diperiksa.
Label ini sangat berguna karena bila tikus tersebut ternyata positif
Schistosoma japonicum maka dapat diketahui lokasi asalnya dan
bila ternyata lokasi tersebut sebelumnya belum diketahui adanya
fokus, maka dengan adanya indikator ini perlu dilakukan pencarian
fokus secara intensif di sekitar lokasi tersebut.

b. Laboratorium
Setiap tikus diberi nomor urut, diidentifikasi jenis spesiesnya,
diukur panjang : seluruhnya (dari ujung kepala sampai dengan
ujung ekor), ekor, telinga, telapak kaki belakang sampai dengan
kuku, ditimbang beratnya serta ditentukan jenis kelaminnya.
Dengan menggunakan gunting, pisau bedah, pinset dan sonde, tikus
dibedah dan organ-organ bagian dalam tubuhnya dikeluarkan,
seperti paru-paru, hati dan intestin (usus) dipisah-pisahkan dan
ditaruh dalam cawan petri serta diberi air sedikit. Hati, paru-paru
diambil sedikit kemudian dihancurkan di atas kaca benda lalu
ditutup dengan kaca tutup, selanjutnya diperiksa di bawah
mikroskop biasa untuk dicari telur Schistosoma japoncium. Organorgan lainnya diperiksa dengan mikroskop seksi. Dengan
menggunakan mikro-pinset, dicari cacing Schistosoma japonicum
dewasa terutama pada vena hati dan vena mesentrika (usus). Semua
cacing yang ditemukan dipisah menurut jenisnya, diletakkan pada
cawan petri kemudian diberi air dan dibunuh dengan menambahkan
air panas kemudian disimpan dalam botol yang berisi larutan
formalin 10 %. Spesimen diberi label yang ditulis: tanggal, nomor,
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spesimen (tikus), jenis parasit (cacing) yang ditemukan, dari organ
mana serta lokasi penangkapan tikus. Selanjutnya botol specimen
disimpan dengan baik.
3. Hasil survai tikus.
Setelah pelaksanaan survai ini selesai, baik dilapangan maupun di
laboratorium, maka dapat dihitung/ditentukan hasilnya :
a. Populasi/prosentase tikus yang didapat adalah :
Jumlah tikes yang tertangkap 𝑥100 %
Jumlah perangkap yang dipasang
b. Prevalensi tikus positif Schistosoma japonicum adalah :
Jumlah tikus positif S. japonicum 𝑥 100 %
Jumlah perangkap yang diperiksa
 Pencatatan dan Pelaporan
1. Jumlah perangkap yang dipasang setiap harinya selama survai
dilakukan dicatat, sehingga pada akhir kegiatan survai, diketahui
jumlah perangkap

yang dipasang seluruhnya

pada suatu

daerah/desa.
2. Jumlah tikus yang didapat setiap harinya juga dicatat, sehingga
setelah berakhirnya survai ini juga diketahui jumlah tikus yang
ditangkap.
3. Hasil pemeriksaan laboratorium yang meliputi : jenis spesies, jenis
kelamin, panjang seluruhnya, panjang ekor, panjang telinga,
panjang telapak kaki belakang sampai dengan kuku, cacing
Schistosoma japonicum dan cacing-cacing lain yang diketemukan
dicatat menggunakan formulir Pemeriksaan Tikus
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B. Implementasi Pengendalian Schistosomiasis di Desa Percontohan
Diagram logic pengendalian schistosomiasis di desa percontohan adalah sebagai
berikut:
Input:
‐ Sumber daya:
masyarakat, dana,
kapasitas desa
‐ Manajemen lingkungan
linsek

‐ Modul, media informasi

Aktivitas:
‐ Pre-survei (survei KAP, survei tinja,
survei keong, survei tikus) di desa
intervensi dan desa kontrol
‐ Koordinasi berbagai kelompok di desa
intervensi
‐ FGD untuk menggali potensi masyarakat
dalam pengendalian schisto
‐ Pelatihan schistosomiasis
‐ Implementasi peran serta masyarakat
dalam pengendalian schistosomiasis
‐ Post-survei (survei KAP, survei tinja,
survei keong, survei tikus) di desa
intervensi dan desa kontrol

Output:
‐ Model pengendalian
schistosomiasis terpadu
(indikator keberhasilan
model: penurunan
prevalensi schistosomiasis
pada manusia, hewan, dan
keong)

Gambar 6. Logic model pengendalian schistosomiasis di desa percontohan
Alur kerja implementasi pengendalian schistosmiasis di desa percontohan
adalah:
a. Pre-survei
Pre-survei yang dilakukan adalah survei tinja pada manusia, survei tinja pada
hewan, survei keong, survei tikus, dan survei KAP. Pre-survei dilakukan
sebalum kegiatan lain dimulai. Prosedur kerja survei tinja pada manusia,
survei tinja pada hewan, survei keong, dan survei tikus sama dengan survei
yang dilakukan pada kegiatan evaluasi di atas.
Survei KAP
- Survei KAP dilakukan pada penduduk berusia ≥ 2 tahun di desa
percontohan dan desa kontrol. Penduduk berusia ≤ 15 tahun akan
didampingi oleh orangtua atau wali yang bersangkutan.
- Survei KAP dilakukan dengan metode sampling simple randon sampling.
Sampling frame yang digunakan adalah daftar penduduk berusia ≥ 2 tahun
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untuk survei tinja.
- Wawancara dilakukan pada penduduk terpilih hasil sampling.
b. Koordinasi/sosialisasi berbagai pihak terkait, yaitu Kades, Sekdes, Kadus,
PKK, toma, tokoh agama, kelompok tani, kelompok pemuda, dan kelompok
lainnya yang ada di desa.
c. Focus Group Discussion (FGD)
FGD dilakukan untuk menggali potensi masyarakat untuk pengendalian
schistosomiasis. FGD dilakukan tiga kali dengan masing-masing kelompok
FGD berjumlah 10 peserta. FGD 1 adalah kelompok-kelompok masyarakat
yang ada di desa (kelompok tani, kelompok ternak, kelompok pemuda, dll)
dan kader. FGD 2 adalah toma, tokoh agama, kades, sekdes, kadus, PKK.
FGD 3 dilakukan untuk membahas hasil dari FGD 1 dan FGD 2 dengan
anggota FGD berasal dari kelompok FGD 1 dan FGD 2. FGD 3 bertujuan
untuk menghasilkan keputusan akhir.
d. Pelatihan schistosomiasis
Pelatihan ini dimaksudkan untuk melatih orang-orang kunci di masyarakat
sehingga dapat meningkatkan awareness mereka tentang schistosomiasis
dan pengendaliannya yang nantinya diharapkan dapat membantu
meningkatkan awareness penduduk lainnya. Pelatihan dilakukan pada 2
kelompok, yaitu kelompok anak sekolah dan kelompok dewasa. Pada
kelompok anak sekolah akan digunakan media yang menarik bagi anak,
seperti komik dan animasi. Koordinasi akan dilakukan dengan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan terutama untuk materi mulok anak sekolah.
Pada kelompok dewasa pelatihan akan dilakukan dengan berkoordinasi
dengan bagian Promkes Dinas Kesehatan terutama dalam hal materi promosi
kesehatan. Materi yang akan disampaikan berupa: kemampuan mengenali
keong, menghilangkan fokus, menemukan keong, membunuh keong dg
metode yg bisa diusahakan masyarakat dan dilakukan secara rutin
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(penggunaan garam kasar, pestisida lain, dll)
e. Implementasi dan observasi peran masyarakat dalam pengendalian
schistosomiasis. Kegiatan pengendalian yang akan dilakukan adalah
kegiatan yang berhasil diidentifikasi dari FGD. Beberapa kegiatan yang akan
berusaha digali dalam FGD untuk dapat dilaksanakan oleh masyarakat,
antara lain:
 pembersihan daerah fokus sebulan sekali
 pengandangan ternak
 lomba dusun bebas keong. Dusun yang bebas daerah fokus keong akan
diberikan reward seperti pemberian stimulan bagi yg berhasil
menghilangkan keong, seperti pemberian ternak (berkoordinasi dengan
Dinas peternakan), pemberian bibit ikan. Pemberian ternakdan bibit
ikan akan diikuti dengan pembinaan dan pembiakkan untuk peningkatan
ekonomi

masyarkat.

Untuk

pembuatan

kolam

ikan

dengan

menggunakan dana desa.
 Pemasangan perangkap tikus oleh masyarakat
 Memberantas keong dg metode yang dapat diusahakan masyarakat dan
dilakukan secara rutin (penggunaan garam kasar, pestisida lain, dll)
 Pengembangan agrowisata
Kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh masyarakat akan dimonitor
pelaksanaannya setiap bulan.
f. Post-survei
Post-survei yang dilakukan adalah survei tinja pada manusia, survei tinja
pada hewan, survei keong, survei tikus, dan survei KAP. Prosedur kerja
survei tinja pada manusia, survei tinja pada hewan, survei keong, survei
tikus, dan survei KAP sama dengan survei yang dilakukan pada kegiatan di
atas.
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G. Pengolahan dan Analisis Data
Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Alat bantu analisis adalah
software Stata. Untuk menganalisis hasil survei

KAP sebelum dan sesudah

pemberdayaan masyarakat akan menggunakan paired t-test jika data terdistribusi
normal dan bila data tidak terdistribusi normal akan menggunakan Wilcoxon
signed-rank test. Uji ANOVA akan digunakan untuk membandingkan variabel
independent dengan level lebih dari dua dengan varabel dependent dengan data
continuous. Independent t-test

dan chi-square akan digunakan untuk

membandingkan hasil daerah intervensi dan kontrol.13,17
Hasil pemeriksaan mikroskopis tinja dengan metode Kato-Katz akan dianalisis
dengan menggunakan Koefisien Kappa untuk melihat kesepakatan antara dua atau
lebih mikroskopis, sebagai berikut:17-19
A–B
Koef (K) Kappa =
1–B
Dimana:
A = Kesepakatan yang terobservasi
B = Kesepakatan yang diharapkan
Pengukuran test Kappa dengan mengacu pada nilai kesepakatan Landis dan Koch,
yaitu:17
Tabel 1. Pengukuran Test Kappa
No.

Kappa

Kesepakatan

1.

<0

Less than chance agreement

2.

0,01 - 0,20

Slight agreement

3.

0.21 - 0,40

Fair agreement

4.

0,41 - 0,60

Moderate agreement

5.

0,61 - 0,80

Substantial agreement

6.

0,81 - 0,99

Almost perfect agreement
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III.

HASIL

A. Evaluasi Kegiatan Pengendalian Schistosomiasis
Gambaran Umum Daerah Penelitian
 Kabupaten Sigi
Kabupaten Sigi terletak pada 0° 52" 16'- 2° 03" 21' Lintang Selatan dan
119° 38" 45'- 120°21" 24' Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis batas
wilayah, Kabupaten Sigi berbatasan dengan Kabupaten Donggala dan Kota
Palu di Sebelah Utara, Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan di sebelah Selatan,
Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara Sulawesi Barat di sebelah Barat, serta
Kabupaten Poso dan Parigi Moutong di sebelah timur. Luas wilayah daratan
Kabupaten Sigi adalah 5.196,02 km2.20
Kecamatan Lindu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sigi
dan merupakan daerah endemis schistosomiasis. Kecamatan Lindu mempunyai
luas 552,03 km2 dengan jarak ke ibukota Kabupaten Sigi sejauh 89 km.20
Tomado adalah ibukota Kecamatan Lindu dengan kepadatan penduduk per km2
pada tahun 2015 adalah 9 dengan persentase penduduk 2,19%.20
 Kabupaten Poso
Kabupaten Poso terletak pada 1° 06" 44,892'- 2° 12" 53,172' Lintang
Selatan dan 120° 05"96'- 120° 52" 4.8' Bujur Timur. Berdasarkan letak
geografis batas wilayah, Kabupaten Sigi berbatasan dengan Teluk Tomini dan
Provinsi Sulawesi Utara di Sebelah Utara, Provinsi Sulawesi Selatan di sebelah
Selatan, Kabupaten Donggala dan parigi Moutong di sebelah Barat, serta
Kabupaten Tojo Una-una dan Morowali di sebelah timur. Luas wilayah daratan
Kabupaten Poso adalah 8.712,25 km2.20
Terdapat beberapa kecamatan yang merupakan daerah endemis
schistosomiasis di Kabupaten Poso, yaitu Kecamatan Lore Utara, Lore Timur,
Lore Peore, dan Lore Barat. Kecamatan Lore Utara mempunyai luas 864,61
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km2 dengan jarak ke ibukota Kabupaten Poso sejauh 117 km dengan ibukota
kecamatan adalah Desa Wuasa. Kecamatan Lore Timur mempunyai luas
423,87 km2 dengan jarak ke ibukota Kabupaten Poso sejauh 102 km dengan
ibukota kecamatan adalah Desa Maholo. Kecamatan Lore Peore mempunyai
luas 327,87 km2 dengan jarak ke ibukota Kabupaten Poso sejauh 107 km
dengan ibukota kecamatan adalah Desa Watutau. Kecamatan Lore Barat
mempunyai luas 428,2 km2 dengan jarak ke ibukota Kabupaten Poso sejauh 129
km dengan ibukota kecamatan adalah Desa Lengkeka. Kepadatan penduduk per
km2 pada tahun 2015 di Desa Wuasa, Maholo, Watutau, dan Lengkeka adalah
berturut-turut 15,5 dengan persentase penduduk 0,06%, 12,93 dengan
persentase pendudul 0,02%, 10,08 dengan persentase penduduk 0,01%, dan
7,39 dengan persentase penduduk 0,01%.20

Pengendalian Schistosomiasis oleh Lintas Sektor
Hasil penelitian menunjukkan 53,6% kegiatan yang direncanakan dalam
roadmap tidak terlaksana pada tahun 2018. Kegiatan yang banya tidak terlaksana
adalah kegiatan yang berupa capacity building baik berupa pelatihan maupun
workshop. Kegiatan pengobatan massal pada hewan juga tidak terlaksana. Yang
berhasil dilakukan adalah pengobatan selektif pada hewan di Kabupaten Sigi.
Berikut tabel perbandingan kegiatan pengendalian schistosomiasis berdasarkan
roadmap dan kegiatan pengendalian schistosomiasis yang dilakukan pada tahun
2018.
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Tabel 2. Perbandingan kegiatan pengendalian schistosomiasis berdasarkan roadmap
dan kegiatan pengendalian oleh lintas sektor tahun 2018
Institusi
Kemenkes

Rencana Kegiatan 2018
Pengobatan massal pada manusia
Pemeriksaan keong terhadap serkaria

Realisasi Kegiatan 2018
Poso
Sigi
Pengobatan massal pada manusia
Pemeriksaan keong terhadap serkaria

Wokshop penyusunan sistem surveilans
schistosomiasis
Pelatihan surveilans schisto pada manusia,
hewan, dan keong
Pelatihan diagnosa dan penanganan dan
penanganan penderita schisto untuk dokter
Pelatihan pengenalan penyakit dan penanganan
penderita schisto untuk paramedik petugas PKM
dan bidan desa
Pelatihan diagnosa schistosomiasis untuk tenaga
laboratorium
Pelatihan teknik pemberantasan keong hospes
perantara untuk kader pemantau keong
Pelatihan STBM schisto bagi sanitarian, petugas
promkes, dan petugas schisto
Refereshment training untuk uji kualitas air di
desa endemis
Penyediaan kelengkapan lab-diagnostik manusia

Operasional dan perawatan lab diagnostik
manusia
Penyediaan backpack mistblower untuk
pengendalian keong secara kimiawi
Pengadaan motor operasional untuk mobilisasi
petugas lab

Penyediaan kelengkapan lab-diagnostik manusia
Operasional dan perawatan lab diagnostik manusia
Penyediaan backpack mistblower untuk pengendalian
keong secara kimiawi
Pengadaan motor operasional untuk mobilisasi
petugas lab

Pengembangan materi KIE
Rehabilitasi lab-diagnostik manusia

Rehabilitasi lab-diagnostik manusia

Pelatihan penggunaan e-monev
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Institusi
Kementan

Rencana Kegiatan 2018

Realisasi Kegiatan 2018
Poso

Pengobatan massal pada hewan
Pemeriksaan tinja hewan
Pelatihan dokter hewan untuk diagnosis dan
pengendalian schisto pada hewan
Pelatihan pengenalan penyakit dan
pengendalian schisto untuk petugas lapangan
kesehatan hewan
Pelatihan penyuluh peternakan dan perikanan
di wilayah endemik schisto
Rehabilitasi lab-diagnostik hewan
Penyediaan kelengkapan lab-diagnostik hewan
Operasional dan perawatan lab diagnostik
hewan
Penyediaan kandang jepit untuk Preventive
Chemotherapy hewan
Penyediaan timbangan untuk preventive
chemotherapy hewan
Penguatan layanan kesehatan hewan melalui
pembangunan PUSKESWAS

Dinas
Peternakan
Provinsi
Dinas
Peternakan
Kabupaten
Dinas
Pertanian
Prov
Dinas PU
Prov
Dinas PU
Kab

Sigi
Pemeriksaan tinja hewan

Penguatan layanan kesehatan hewan melalui pembangunan
PUSKESWAS
Pengambilan sampel tinja
hewan

Pengelolaan pengembalaan ternak

Pengelolaan pengembalaan ternak

Gabung dengan pertanian
Pengadaan mesin paras

Pemberantasan tikus
Penyediaan mesin paras untuk pengelolaan
sawah yang dicetak atau diintesifikasi
Pengembangan drainase

Perangkap tikus

Pengembangan jaringan irigasi sekunder (rehab,
peningkatan, pengembangan)

Rehabilitasi daerah irigasi

Pembuatan perangkap (catchment area)

Penyediaan akses air minum

Pengadaan obat pada hewan
ternak dan pengobatan
Surveilen pada hewan
Pengadaan mesin paras

Drainase (tender)
MCK

Rehabilitasi bak penangkap
Penyediaan akses air minum
(pembangunan SPAM,
peningkatan cakupan SPAM,
pemasangan jaringan SR)

pembangunan jaringan
daerah irigasi anca dan
bendung
Pembangunan MCK
Komunal
Peningkatan Jalan Sadaunta
Lindu

Penyediaan akses air limbah
(pembangunan tangki septik
skala komunal)
Rehabilitasi jalan
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Institusi
Dinas
Pertanian
Kab (Dinas
Tanaman
Pangan di
Kab. Sigi)

Rencana Kegiatan 2018
Pembersihan kebun/lahan/semak

Pencetakan sawah
Penyediaan APP untuk tenaga pelaksana
pengendalian keong secara kimiawi

Realisasi Kegiatan 2018
Poso
Sigi
Biaya Pengujian Sampel tinja
Pembangunan jaringan
hewan
irigasi
Biaya Operasional
anggaran perubahan tuk
Pengambilan Sampel tinja
perencanaannnya
hewan
Pengadaan Itik Betina

Pembangunan dam parit

Pengadaan Itik Jantan

Pembangunan pintu air
Bantuan Jounder (dipegang
camat)
Bantuan handtractor
(kelompok tani) 6 klp 25
org/klp

Pengadaan Bibit Kopi Arabika
Bimtek Budidaya Tanaman
Kopi
Bimtek Petugas Lapangan
Tim Pengendali
Schistosomiasis
Bimtek Pengelola Informasi
dan Data Pengendalian
Schistosomiasis
Pembangunan Puskeswan
Pembangunan DAM Parit
Dinas
Perkebunan
Kab
Dinas
Perikanan
Prov
Dinas
Perikanan
Kab

BWS III

Penanaman Durian

Pengelolaan kebun secara intensif

Pengolahan, pemeliharaan, dan pengaktifan
kolam
Pembuatan kolam
Pengadaan alat pembenihan ikan

Dinas
Kesehatan
Provinsi

Penanaman kopi

Pengobatan massal
Pengendalian keong secara kimiawi
Survei tinja manusia
Survei tikus

Pelatihan Budidaya Ikan

Pembuatan kolam
Bantuan sarana operasional
(benih ikan nila, ikan mas
dan pakan)
Penyediaan bibit ikan (ikan
nila & ikan mas)
Penyediaan pakan ikan

Bantuan Benih Ikan Nila
Pelatihan Teknis Budidaya
Restocking ikan nila
Ikan
Restocking Benih Ikan Nila
Restocking ikan mas
Pengobatan massal pada manusia
Pembersihan dan
penyemprotan daerah fokus
Survei tinja manusia
Sosialiasasi & Evaluasi Pengendalian focus
Pengamatan risiko Tinggi
Pendataan Penduduk
Pemantauan Tim Terpadu Pengendalian Schistosomiasis
Survei tikus
Penggalian saluran air
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Institusi

Rencana Kegiatan 2018

Dinas Kesehatan
Kab

Pengendalian keong secara kimiawi
Uji kualitas air
Pemicuan STBM dan pasca pemicuan
Mini-loka kader kesehatan/posyandu untuk
kampanye eliminasi schisto

Realisasi Kegiatan 2018
Poso
Sigi
Rehabilitasi Laboratorium
Schistosomiasis
Rehabilitasi gedung laboratorium
Pengadaan Alat laboratorium
Pengadaan Alat laboratorium
Papan Informasi Fokus Keong
Papan Data&informasi
Schistosomiasis
Spanduk Schistosomiasis
Pemberantasan keong secara
kimiawi
Gerakan pemberdayaan
masyarakat
Pakaian Kerja Petugas
Penyemprotan
Buku Schistosomiasis bagi anak
sekolah

Belanja bahan pemeriksaan tinja
Belanja perangkap tikus
Pemantauan prevalensi
Pengobatan massal
Survei keong dan tikus
Pemeriksaan kualitas air
Jasa tenaga ahli(pemeriksaan,
pembuatan, pengamatan, survei
keong)

Stimulan pembuatan jamban (60
Paket)
Perjalanan Dinas,Transportasi &
Akomodasi (Survei Tinja, Keong
& Tikus,Pengobatan,Pemantauan
Fokus Keong)

Agroforestry desa penyangga
Survei pemetaan habitat keong di kawasan
TNLL
Distribusi materi KIE dan penempatan pada
media lokal
Rakor agenda eliminasi scchisto
Biaya operasional pengelolaan sistem

TNLL

Bappeda

Dinas PMD Prov
Dinas PMD Kab
Dinas
Pendidikan

FGD Schistosomiasis
Workshop Surveilans
Shistosomiasis Berbasis
Masyarakat
Pelatihan Schistosomiasis
Pemicuan STBM
Pertemuan Percepatan Desa Stop
BABS
Agroforestry desa penyangga
Survei pemetaan habitat keong di kawasan TNLL
Melaksanakan rapat/pertemuan
Melaksanakan rapat/pertemuan
evaluasi
evaluasi

Sosialisasi schistosomiasis
Pelatihan Tenaga Pendamping
Desa Fokus Schistosomiasis
Sosialisasi Schistosomiasis

Sosialisasi schistosomiasis

Pendidikan Mulok (SD/SMP)
Penyusunan kurikulum
Cetak buku
Pelatihan guru

Dinas
Lingkungan
Hidup

Pemantauan Kualitas Lingkungan
Peningkatan Edukasi dan
Komunikasi Masyarakat di Bid.
Lingkungan

Keterangan: yang berwarna biru dan cetak miring tidak terlaksana pada tahun 2018
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Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh lintas sektor pada tahun 2018 tidak
mencapai target. Beberapa desa tidak mencapai target pengobatan massal 100%, seperti
Desa Lengkeka, Lore Barat yang hanya mencapai pengobatan massal 50%. Kegiatan
rehabilitasi laboratorium schistosomiasis di Lindu juga mengalami masalah dan hanya
mencapai target 30%. Tabel 3 menunjukkan realisasi per kegiatan pengendalian
schistosomiasis oleh lintas sektor.

Tabel 3. Realisasi kegiatan pengendalian schistosomiasis oleh lintas sektor
tahun 2018
No
A

Kegiatan Roadmap
2018
Pengobatan Manusia

Pelaksana

Kemenkes
1 Pengobatan massal
pada manusia
B
Pengobatan hewan
Kementan
1 Pengobatan massal
pada hewan
C
Pengendalian hewan reservoir

Kegiatan 2018

Ket

Pengobatan massal pada manusia

Dinkes Prov/Kab

Pengobatan selektif pada hewan

Dinas Peternakan
1.031
Kab.
ekor

Dinas
Pengelolaan pengembalaan ternak
1 Pengelolaan
pengembalaan
Peternakan
ternak
Prov /kab
Dinas
Pemberantasan
organisme
2 Pemberantasan
organisme
Pertanian
Penganggu Tanaman Tikus
Penganggu
Prov
Tanaman Tikus
D Pengendalian terpadu keong perantara
1 Pengembangan
drainase
2 Pengembangan
jaringan
irigasi
sekunder
(Rehab,peningkatan
pembangunan)
3 Pembuatan
penangkap
(catchment Area)
4 Agroferestry desa
penyangga
5 Pembersihan
kebun/lahan/semak

Pelaksana

50-100%

Dinas Peternakan
Prov

1 Desa

Dinas
Prov

3 Unit

Pertanian

Dinas PU
Prov
Dinas PU
kab

Pengembangan drainase

Dinas PU
kab

Pembuatan penangkap (catchment
Area)

Dinas PU kab

2 Desa

BTNLL

Agroferestry desa penyangga

BBTNLL

Dinas
Pertanian

Pembersihan kebun/lahan/semak

Dinkes Prov/Kab

Tidak
terlaksana
27 Desa

Pengembangan jaringan irigasi
sekunder
(Rehab,peningkatan
pembangunan)

Dinas
PU 1 Desa
Prov/Kab
Dinas PU kab & 3 Desa;
Dinas
Pertanian tidak tepat
Kab.
lokasi
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Prov
6 Pencetakan sawah

7 Pengolahan,
pemeliharaan dan
pengaktifan kolam
8 Pembuatan kolam

9 Pengendalian keong
secara kimia
alat
10 Pengadaan
pembenihan ikan

Dinas
Pertanian
Kab
Dinas
Perikanan
Kab
Dinas
Perikanan
Kab
Dinkes
Kab
Dinas
Perikanan
Kab

Pencetakan sawah

Pengolahan, pemeliharaan
pengaktifan kolam

dan

Pembuatan kolam

Pengendalian keong secara kimia

Dinas
Kab

Pertanian

1 Desa

Dinas
Kab

Perikanan

1 Desa

Dinas Perikanan 1 Desa;
Prov/kab
tidak tepat
lokasi
Dinkes Prov/Kab
27 Desa

Pengadaan alat pembenihan ikan

Dinas
Kab

Perikanan

Pemeriksaan tinja hewan

Dinas Peternakan
Prov/Kab

Pemeriksaan
keong terhadap
serkaria
Pemetaan habitat keong di
kawasan TNLL

Dinkes Prov/Kab

2 Desa

E

Surveilance hewan
Kementan
1 Pemeriksaan tinja
hewan
F
Surveilance keong
Kemenkes
1 Pemeriksaan keong
terhadap serkaria
Kemenkes
2 Pemetaan habitat
keong di kawasan
TNLL
G Pengembangan kapasitas
1 workshop,
pelatihan

H
1

2

I
1

Kemenkes

746 ekor

Semua
fokus
BTNLL/Kemenkes 12 Desa

Pelatihan
penyuluh
schistosomiasis & Pemberdayaan
organisasi
&
lembaga
masy.pedesaan
Peningkatan kapasitas lab dan infrastruktur
Rehabilitasi
lab.
Kemenkes
Rehabilitasi
lab.
diagnostik
diagnostik Manusia
Manusia

Dinkes Kab. &
Dinas PMD Kab

Rehabilitasi
lab.
Kementan
Rehabilitasi lab. diagnostik hewan
diagnostik hewan
Penyediaan alat dan
Kemenkes
Penyediaan alat dan bahan lab
bahan
lab
diagnostik manusia
diagnostik manusia
Penyediaan akses air minum dan sanitasi
Penyediaan akses
Kemenkes
Septik Tank Skala Komunal
jamban

Dinas
Kab
Kemenkes

3 Desa

Dinkes Kab

2
lab
belum
selesai
Pertanian 1 Lab
3 Lab.

Dinas PU Kab

Stimulan pembuatan jamban

Dinkes Kab

9 Desa;
lokasi
tidak tepat
4 desa

Pemicuan STBM

Dinkes Kab

Kab.Poso
43

2

Penyediaan
air minum

akses

Kemenkes

Pemasangan jaringan dan SR

Dinas PU Kab

3 Desa

Pembuatan SPAM
Peningkatan SPAM

Dinas PU Kab
Dinas PU Kab

1 Desa
1 Desa

Dari 10 intervensi kunci yang termuat dalam roadmap pengendalian
schistosomiasis hanya dua intervensi kunci yang mencapai target hasil berdasarkan
roadmap. Pengobatan massal pada manusia mencapai target 100%, demikian pula
surveilans keong perantara mencapai 98%, melebihi taraget 51% pada tahun 2018
(Tabel 4).
Tabel 4. Capaian kegiatan pengendalian schistosomiasis tahun 2018 berdasarkan
intervensi kunci Roadmap pengendalian schistosomiasis
Intervensi Kunci

Indikator Capaian Hasil

Target Hasil 2018 Realisasi Hasil 2018

massal Proporsi jumlah penduduk
1 kali minum obat PZ per tahun

100%

58 – 100%

massal Proporsi jumlah ternak
2 kali besar (sapi, kerbau, kuda)
yang diobati PZ per
semester
Modifikasi lingkungan Jumlah
desa
yang
terpadu lintas sektor
menerima
modifikasi
lingkungan terpadu
Pemberantasan keong Luas
fokus
yang
secara kimiawi
menerapkan
pemberantasan kimiawi
Penyediaan
air Kumulatif cakupan KK
minum,
sanitasi, dengan akses air minum
hygiene
dan sanitasi layak dan
berkelanjutan

100%

1 kali (1.031 ekor)

23 desa

17 desa

330.383 m2

323.402 m2 (222
fokus)

- 100%
akses
dengan
sambungan
rumah
- 85%
akses
sanitasi layak
172 unit MCK

7 desa (Dodolo,
Kaduwaa, Watutau,
Siliwanga,
Mekarsari, Tamadue,
Kolori)

Pengobatan
pada manusia
setahun
Pengobatan
pada hewan
setahun

Penyediaan
MCK Kumulatif MCK yang
Umum di daerah fokus sehat dan terawat di areal

60
paket
(Desa
Tuare,
Lengkeka,
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Pengelolaan
hewan
ternak
(termasuk
pembinaan kelompok
ternak)
Surveilans
pada
manusia,
hewan,
keong perantara

Kampanye perubahan
perilaku
dan
peningkatan
partisipasi masyarakat
Koordinasi
multi
sektor dan monev
terpadu secara intensif

fokus
Proporsi jumlah ternak
50%
besar (sapi, kerbau, kuda)
yang terhindar dari kontak
dengan fokus
Proporsi jumlah sampel 100% (hewan)
pemeriksaan
terhadap 51% (keong)
jumlah populasi (manusia
dan hewan) dan luas fokus
(keong)
Jumlah
desa
aktif
28 desa
melakukan
kampanye
dengan materi dan metode
KIE berbasis pendekatan
one health
Cakupan kegiatan dengan
80%
capaian sesuai target

Kageroa, Tomehipi)
Desa Watutau

Manusia 40,2
94,5%
Hewan 746 ekor
Keong 98%

–

3 desa (Desa Tuare,
Tomehipi, Tomado)

36%

Jumlah Fokus Keong di Daerah Endemis
Untuk evaluasi adanya perubahan jumlah fokus keong Oncomelania
hupensis lindoensis hasil dari pengendalian yang dilakukan oleh lintass sektor
dilakukan di 12 desa endemis, yaitu lima desa di Napu (Desa Dodolo, Kaduwa,
Wanga, Alitupu, dan Winowanga), tiga desa di Lindu (Tomado, Langko, dan Anca),
serta empat desa di Bada (Tomehipi, Tuare, Kageroa, dan Lengkeka). Penurunan
jumlah fokus seperti yang terlihat pada tabel 5 sebagian besar disebabkan karena
kondisi kering alami akibat musim kemarau dan bukan karena kegiatan
pengendalian schistosomiasis. Fokus yang kering karena kondisi seperti ini biasanya
akan kembali menjadi daerah fokus ketika ada air. Selain itu masih ditemukan fokus
yang positif serkaria Schistosoma japonicum dengan infection rate berkisar 0,4 –
42,8%.
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Tabel 5. Perbandingan jumlah fokus keong perantara schistosomiasis tahun 2017
dan 2018
Desa

Tahun 2017

Tahun 2018

Dodolo

34

20

Kaduwa

11

7

Tomehipi

8

7

1 fokus dibuat irigasi, semua fokus (-)

Tuare

8

7

1 fokus kering; semua fokus (-)

Tomado

15

7

Langko

1

2

Wanga
Alitupu
Winowanga
Anca

5
23
39
12

4
21
38
12

Lengkeka

5

3

Kageroa

4

3

Keterangan
Di awal penelitian ditemukan 8 fokus
baru; pada saat post- ditemukan 2 fokus
baru: 19 fokus hilang saat post- karena
kering, 2 fokus dibuat saluran air, dan 1
fokus dibuat kebun kacang; 10 fokus +
(IR=0,4-20%)
Di awal penelitian ditemukan 2 fokus
baru; fokus hilang saat post- karena
kering, 3 fokus (+) (IR=3,8-40%)

Tahun 2017: saat pre- 1 fokus
tergabung ke Langko. Post: 4 fokus
(+); IR=5,8-42,8%
1 fokus tdk ditemukan keong, 1 fokus
(-), 1 fokus (+); IR=4,3%; tambahan 1
fokus karena perubahan batas desa dari
Tomado
1 fokus kering
2 fokus kering
1 fokus kering
2 fokus (+) (IR=5,7-7,6%), 2 fokus
kering
semua fokus (-), 1 fokus kering

46

Prevalensi Schistosomiasis
 Prevalensi Schitosomiasis pada manusia
Berdasarkan hasil surveilans yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan
Provinsi, prevalensi tertinggi schistosomiasis dilaporkan di Desa Langko
(5,1%), Lindu dan Desa Dodolo, Napu (2,1%) dengan respon rate tertinggi
dilaporkan di Desa Winowanga (97,9). Balitbangkes Donggala melakukan
survei tinja manusia di 12 desa, enam desa percontohan dan kontrolnya, dan
enam desa evaluasi. Untuk enam desa evaluasi, survei tinja manusia hanya
dilakukan pada sampel yang tidak mengumpulkan pot tinja pada surveilans
Dinas Kesehatan Provinsi. Prevalensi tertinggi diperoleh 2,9% di Desa Dodolo
dengan respon rate 72,3% (Tabel 6).
Dalam pelaksanaan surveilans melalui pemeriksaan tinja manusia, ada
beberapa hal yang ditemukan, yaitu:
 Kegiatan pengumpulan tinja belum sesuai standar operasional program,
misalnya pembagian pot untuk survei tinja. Untuk pemeriksaan dengan
Kato-Katz, pembagian pot seharusnya 3 pot untuk 3 kali BAB (3 hari). Pada
kenyataannya pot yg dibagi hanya 1 atau 2 pot. Hal ini mempengaruhi
prevalensi.
 Tidak adanya sosialisasi pelaksanaan pengumpulan tinja pada masyarakat.
 Tenaga pemeriksa laboratorium belum terlatih dengan baik.
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Tabel 6. Prevalensi schistosomiasis pada manusia tahun 2018
Desa

Prevalensi (%)

Respon Rate (%)

Napu
Banyusari
0,4
89,4
Sedoa
0,4
90,3
Kaduwa
0,1 (0)*
90,7 (78,4)
Alitupu
0,3 (2,9)
91,8 (54,9)
Tamadue
0,9
94,5
Mekarsari
0,4
90,3
Maholo
0,2
92,2
Winowanga
0,9 (0)
97,9 (47,6)
Dodolo
2,1 (1,3)*
91,9 (72,3)
Watutau
0
81,5
Wanga
0,4 (0)
85,7 (30)
Kalimago
0,8
91
Siliwanga
0
82,1
Betue
0
83,2
Torire
0
91,7
Watumaeta
0,2
90,7
Wuasa
0
70
Bada
Kageroa
1,5 (0)
83,0 (44,8)
Tomehipi
0 (0)*
88,6 (83,6)
Lengkeka
0 (0)
54,6 (59,4)
Tuare
0,6 (0)*
78,6 (90,6)
Kolori
0
76,7
Lelio
0
83,3
Lindu
Anca
1,1 (0)
62,9 (51,4)
Tomado
0,6 (0)*
64,2 (54,3)
Puroo
1,5
70,7
Langko
5,1 (0)*
43,9 (57,2)
Olu
0,2
43,9
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi
() : Data hasil survei langsung Balitbangkes Donggala dengan sampel
penduduk yang belum mengumpulkan tinja pada surveilans Dinkes Provinsi
()*: Survei dilakukan pada 310 sampel (untuk Desa Dodolo, Tomehipi
dilakukan pada semua penduduk terdaftar yang ada pada saat survei)
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 Prevalensi Schistosomiasis pada Hewan
Prevalensi schistosomiasis pada hewan paling tinggi ditemukan di Desa
Wanga dengan prevalensi 10%. Hewan yang ditemukan positif schistosomiasis
adalah anjing, sapi, dan babi (Tabel 7).

Tabel 7. Prevalensi schistosomiasis pada hewan tahun 2018
Desa
Dodolo
Kaduwa
Tomehipi
Tuare
Tomado
Langko
Wanga
Alitupu
Winowanga
Anca
Lengkeka
Kageroa

Prevalensi
(%)
6,5
5,9
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0

Keterangan
anjing, babi
anjing, sapi

babi

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan kegiatan
pengendalian schistosomiasis adalah:
1.

Schistosomiasis belum menjadi kegiatan prioritas di Kementerian di luar
kesehatan. Hal ini menghalangi pendanaan kegiatan pengendalian di dinas
terkait.

2.

Kegiatan pengendalian yang bersifat fisik dan manajemen lingkungan yang
dilakukan oleh lintas sektor tidak tepat di titik fokus yang diberikan.

3.

Kegiatan belum sesuai SOP, misalnya pembagian pot untuk survei tinja. Untuk
pemeriksaan dengan Kato-Katz, pembagian pot seharusnya 3 pot untuk 3 kali
BAB (3 hari). Pada kenyataannya pot yg dibagi hanya 1 atau 2 pot. Hal ini
mempengaruhi prevalensi.
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4.

Kemampuan SDM Laboratorium.

5.

Tidak tersedianya praziquantel untuk pengobatan pada hewan.

6.

Perbersihan dan penyemprotan belum dilakukan disemua fokus dan belum
melibatkan masyarakat.

7.

Koordinasi inter dan antar OPD belum maksimal

Reliabilitas Pemeriksaan Mikroskopis
Berdasarkan nilai kesepakatan Landis & koch, hasil pemeriksaan Kappa
menunjukkan rendahnya kesepatan antar hasil pemeriksaan laboratorium
Balitbangkes

Donggala

dan

laboratorium

schistosomiasis

Lindu

(Koef

Kappa=0,06).

Pemeriksaan
slide Lab Lindu
Jumlah

Positif
Negatif

Pemeriksaan slide
Balitbangkes Donggala
Positif
Negatif
1
10
3
58
4
68

Jumlah
11
61
72

Koef Kappa = (A-B) / (1-B) = 0,06

B. Pengendalian Schistosomiasis di Desa Percontohan
Responden untuk implementasi pengendalian schistosomiasis di desa
percontohan baik di desa percontohan maupun kontrolnya adalah 1739 responden
pada pre-test dan 1629 responden pada post-test. Responden paling banyak adalah
perempuan dan pendidikan responden paling banyak adalah SD sederajat.
Responden sebagian besar mempunyai pekerjaan sebagai petani. Karakteristik
responden lengkap dapat dilihat pada tabel 8.
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Tabel 8. Karakteristik responden desa percontohan dan kontrol
Karakteristik
Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
Pendidikan
Tidak/belum sekolah
Tidak tamat SD
SD sederajat
SLTP sederajt
SLTA sederajat
Akademi/PT
Pekerjaan
PNS/TNI/Polri/BUMN
Wiraswasta
Petani
Nelayan
Tidak bekerja
Pelajar/mahasiswa
URT
Lainnya

Pre-Test
(n=1739)
n
%

Post-Test
(n=1629)
n
%

867
872

49,9
50,1

763
866

46,8
53,2

143
322
611
286
293
84

8,2
18,5
35,1
16,5
16,9
4,8

120
230
602
310
300
67

7,4
14,1
37,0
19,0
18,4
4,1

77
43
767
9
183
374
223
63

4,5
2,5
44,1
0,5
10,5
21,5
12,8
3,6

62
37
738
3
139
333
268
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3,8
2,3
45,3
0,2
8,5
20,4
16,5
3,0

KAP Masyarakat
Pengetahuan responden sebelum dan sesudah

pengendalian terpadu

menunjukkan peningkatan pada penyebab schistosomiasis, schistosomiasis
menular,

schistosomiasis dapat dicegah, schistosomiasis berbahaya dan dapat

diobati, mengetahui efek samping obat schistosomiasis, dan nama keong pembawa
schistosomiasis.
Sebagian besar responden menyebutkan gejala schistosomiasis adalah perut
buncit, cara penularan dengan pergi/melintasi daerah fokus, dan cara mencegah
schistosomiasis dengan menggunakan APD saat bekerja/melintasi daerah fokus.
Untuk pengobatan schistosomiasis, sebagian besar responden menyebutkan
mendapatkan obat dari Puskesmas. Hewan yang paling banyak menularkan
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schistosomiasis menurut responden adalah sapi, kerbau, dan babi baik sebelum
maupun sesudah pengendalian schitosomiasis terpadu. Hasil lengkap pengetahuan
responden dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Pengetahuan responden tentang schistosomiasis di Napu, Lindu, dan Bada
tahun 2018
Pengetahuan
Mengetahui penyebab schistosomiasis
Ya
Tidak
Mengetahui gejala schistosomiasis
Gatal-gatal
Batuk
Diare
Nafsu makan berkurang
Perut buncit
Berak darah
Tidak tahu
Apakah schistosomiasis menular?
Ya
Tidak
Tidak tahu
Cara penularan schistosomiasis
Melalui air yang mengandung serkaria
Melintasi/pergi ke daerah fokus
Apakah schistosomiasis dapat dicegah
Ya
Tidak
Tidak tahu
Cara mencegah scchistosomiasis
Menghindari daerah fokus
Menggunakan APD saat bekerja/melintasi fokus
BAB di WC
Sumber air bebas serkaria
Menghilangkan daerah fokus dengan pembersihan, dll
Tidak tahu
Apakah schistosomiasis berbahaya?
Ya
Tidak
Tidak tahu

Pre-Test (n=1739)
n
%

Post-Test (n=1629)
n
%

55
1684

3,2
96,8

133
1496

8,2
91,8

177
14
37
139
545
98
988

10,2
0,8
2,1
7,9
31,3
5,6
56,8

294
12
52
98
596
42
774

18,1
0,7
3,2
6,0
36,6
2,6
47,5

792
326
621
(n=792)
82
710

45,5
18,8
35,7

1083
279
264
(n=1083)
78
1011

66,6
17,2
16,2

1299
40
400
(n=1300)
248
415
115
29
152
491

74,7
2,3
23,0

91,8
1,5
6,7

19,1
31,9
8,9
2,2
11,7
37,8

1495
24
110
(n=1495)
319
518
117
12
252
162

1438
12
289

82,7
0,7
16,6

1468
10
151

90,1
0,6
9,3

10,4
89,6

7,2
92,8

21,3
34,7
7,8
0,8
16,9
10,8
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Apakah schistosomiasis dapat diobati?
Ya
Tidak
Tidak tahu
Dimana mendapatkan obat schistosomiasis
Puskesmas
Laboratorium schistosomiasis
Apotek
Toko obat
Lainnya
Apakah mengetahui efek samping obat schistosomiasis?
Ya
Tidak
Tidak tahu
Hewan yang bisa tertular schistosomiasis
Sapi
Anjing
Kuda
Kerbau
Babi
Tikus
Lainnya
Tidak tahu
Apakah mengetahui nama keong pembawa schistosomiasis?
Ya
Tidak
Tempat berkembang biak keong schistosomiasis
Rembesan air/becek
Sawah
Saluran air
Padang rumput/parapa
Rawa
Lahan tidak diolah
Mata air
Kolam
Lainnya
Siapa yang bisa terkena schistosomiasis
Semua orang
Tidak tahu

1500
25
214
(n=1500)
783
598
3
2
114

86,3
1,4
12,3

92,8
1,8
5,4

52,2
39,9
0,2
0,1
7,6

1511
29
89
(n=1510)
881
569
1
0
3,9

987
179
573

56,8
10,3
32,9

1286
112
230

79,0
6,9
14,1

654
395
212
612
491
441
16
688

37,6
22,7
12,2
35,2
28,2
25,4
0,9
39,6

891
559
334
735
669
620
5
283

54,7
34,3
20,5
45,1
41,1
38,1
0,3
17,4

23
1716

1,3
98,7

49
1580

3,0
97,0

470
283
265
108
690
70
46
121
14

27,0
16,3
15,2
6,2
40,0
4,0
2,7
7,0
0,8

355
317
250
32
905
53
16
80
46

21,8
19,5
15,4
2,0
55,6
3,3
0,9
4,9
2,8

1346
309

77,4
17,8

1288
219

79,1
13,4

58,3
37,7
0,1
0
3,9

Tabel 10 menunjukkan bahwa hampir semua responden setuju dengan
pernyataan-pernyataan yang disebutkan dalam 11 pernyataan sikap terkait
pengendalian schistosomiasis.
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Tabel 10. Sikap responden tentang schistosomiasis di Napu, Lindu, dan Bada tahun
2018
Sikap
Setiap 6 bulan dilakukan pemeriksaan tinja
Setuju
Ragu-ragu
Tidak setuju
Menyetorkan tinja kepada petugas setiap kali dibagikan pot
tinja
Setuju
Ragu-ragu
Tidak setuju
Meminum obat dengan teratur bila hasil pemeriksaan tinja
menderita schistosomiasis
Setuju
Ragu-ragu
Tidak setuju
Mengikuti penyuluhan schistosomiasis bila diadakan
Setuju
Ragu-ragu
Tidak setuju
Menghindari daerah fokus keong
Setuju
Ragu-ragu
Tidak setuju
Menggunakan APD saat bekerja atau melintasi daerah fokus
Setuju
Ragu-ragu
Tidak setuju
Buang air besar di WC
Setuju
Ragu-ragu
Tidak setuju
Mengkandangkan ternak seperti sapi, kerbau, kuda, dll
Setuju
Ragu-ragu
Tidak setuju
Melibatkan masyarakat dalam menghilangkan daerah fokus
Setuju
Ragu-ragu
Tidak setuju
Pemberantasan schistosomiasis tanggung jawab bersama
Setuju
Ragu-ragu
Tidak setuju

Pre-Test (n=1739)
n
%

Post-Test (n=1629)
n
%

1624
96
19

93,4
5,5
1,1

1589
27
13

97,5
1,7
0,8

1633
88
18

93,9
5,1
1,0

1600
24
5

98,2
1,5
0,5

1630
84
24

93,8
4,8
1,4

1597
27
5

98,0
1,7
0,3

1616
101
22

92,9
5,8
1,3

1587
27
15

97,4
1,7
0,8

1598
112
29

91,9
6,4
1,7

1566
39
24

96,1
2,4
1,5

1624
89
26

93,4
5,1
1,5

1583
30
16

97,2
1,8
1,0

1645
79
15

94,6
4,5
0,9

1601
24
4

98,3
1,5
0,2

1593
99
47

91,6
5,7
2,7

1581
33
15

97,1
2,0
0,9

1621
96
22

93,2
5,5
1,3

1581
29
19

97,1
1,8
1,1

1647
80
12

94,7
4,6
0,7

1594
30
5

97,9
1,8
0,3
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Adanya regulasi desa/ aturan desa untuk menddukung
pengendalian schistosomiasis
Setuju
Ragu-ragu
Tidak setuju

1631
89
19

93,8
5,1
1,1

1597
24
8

98,0
1,5
0,5

Perilaku responden untuk mencegah schistosomiasis baik sebelum dan
sesudah kegiatan pengendalian schistosomiasis paling banyak adalah menggunakan
APD saat melintasi/ bekerja di daerah fokus, menghindari daerah fokus, dan minum
obat. Hampir semua responden (>90%) menyebutkan mengumpulkan tinja untuk
pemeriksaan schistosomiasis. Namun hanya 73,3% menerima obat schistosomiasis
pada saat pre-test yang dilakukan sebelum pengobatan massal dan 86,4% menerima
obat pada saat post-test yang dilakukan setelah pengobatan massal. Sebagian besar
responden menyebutkan bahwa mereka meminum seluruh obat schistosomiasis
yang diberikan. Hasil lengkap perilaku responden tentang schistosomiasis dapat
dilihat pada tabel 11.

Tabel 11. Perilaku responden tentang schistosomiasis di Napu, Lindu, dan Bada tahun
2018
Perilaku
Yang [NAMA] lakukan untuk mencegah scchistosomiasis
Menghindari daerah fokus
Mengolah daerah fokus menjadi lahan pertanian/kebun
Menggunakan APD saat melintasi/bekerja di daerah fokus
Menimbun genangan air daerah fokus
Tidak mengambil air di daerah fokus
Lainnya (minum obat, dll)
Mengikuti penyuluhan schistosomiasis
Ya
Tidak
Mengumpulkan tinja untuk pemeriksaan schistosomiasis
Ya
Tidak
Menerima obat schistosomiasis
Ya
Tidak

Pre-Test (n=1477)
n
%

Post-Test (n=1403)
n
%

477
98
613
50
138
291
(n=796)
509
287

32,3
6,6
41,5
3,4
9,3
19,7

30,5
12,1
41,3
7,6
8,2
20,5

63,9
36,1

428
169
579
106
115
287
(n=1154)
934
220

1350
127

91,5
8,5

1373
30

98,1
1,9

1082
395

73,3
26,7

1210
193

86,4
13,6

80,9
19,1
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Meminum seluruh obat yang diterima
Ya, seluruhnya
Ya, sebagian
Tidak diminum
Tidak ingat
Merasakan efek samping setelah minum obat
Tidak ada
Demam
Pusing
Sakit kepala
Mual
Muntah
Mengantuk
Lainnya

1031
28
20
5
(n=1066)
303
25
641
150
355
144
165
151

95,1
2,6
1,9
0,4
28,4
2,4
60,1
14,1
33,3
13,5
15,5
14,2

1170
33
5
1
(n=1207)
268
25
815
186
471
191
95
83

96,8
2,7
0,4
0,1
22,2
2,1
67,5
15,4
39,0
15,8
7,9
6,9

Prevalensi Schistosomiasis
 Prevalensi schistosomiasis pada manusia
Prevalensi schistosomiasis di desa percontohan menurun jika
dibandingkan sebelum dan sesudah kegiatan pengendalian schistsosomiasis
terpadu. Respon rate mengalami penurunan kecuali di Desa Tomihipi dan dan
Tuare (Tabel 12).

Tabel 12. Prevalensi schistosomiasis pada manusia di desa percontohan dan
kontrol tahun 2018

Desa
Dodolo
Kaduwa (kontrol)

Prevalensi
Schistosomiasis
2018 (%)
PrePost20,4
1,3

Respon Rate (%)
Pre-

Post-

86,8

72,3
78,4
83,6

5,6

0

0

0

86,1
82,9

0,4

0

86,5

Tomado

0

0

62,7

90,6
54,3

Langko

2,4

0

62,9

57,2

Tomehipi
Tuare (kontrol)
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 Prevalensi schistosomiasis pada hewan
Schistosomiasis pada hewan ditemukan pada anjing, babi, dan sapi.
Schistosomiasis pada hewan ditemukan di Desa Dodolo, Kaduwa, dan Langko
dengan prevalensi berkisar 3,2 – 6,7% (Tabel 13).

Tabel 13. Prevalensi schistosomiasis pada hewan di desa percontohan dan
kontrol tahun 2018

Desa

Prevalensi
Schistosomiasis
2018 (%)
PrePost-

Dodolo

6,7

6,5

Kaduwa
Tomehipi
Tuare
Tomado
Langko

3,3
0
0
0
3,2

5,9
0
0
0
0

Keterangan
Pre: anjing; Post:
anjing, babi
Pre: anjing; Post: sapi

Pre: anjing

 Prevalensi schistosomiasis pada keong
Kepadatan keong dan infection rate pada post-survei di Desa Dodolo
menurun jika dibandingkan dengan pre-survei. Beberapa fokus yang ditemukan
positif pada saat pre-survei, tidak ditemukan positif lagi pada saat post-survei.
Infection rate pada saat pre-survei berkisar antara 0-23,1 % sedangkan pada
saat post-survei infection rate berkisar pada 0-16,67%. Kepadatan keong di
Desa Dodolo berkisar antara 0-814,1 jumlah keong/m2 pada saat pre-survei dan
pada post-survei berkisar antara 0-6,24 jumlah keong/m2 (Tabel 14).
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Tabel 14. Kepadatan keong dan infection rate pada keong Oncomelania
hupensis lindoensis di desa Dodolo tahun 2018

Fokus
Dodolo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Pre-Survei
Kepadatan Keong
Infection
(jumlah keong/m2) Rate (%)
527,9
140
134,2
81,7
52,5
542,5
638,8
326,7
23,3
280
840
721
994
490
535,5
966
273
451,1
70
814,1
93,3
283,9
423,9
637,8
813,6
70
733,3
476,9
77,8
571,7
630

1,66
4,17
8,7
0
16,67
22,58
1,83
7,74
50
2,5
4,17
3,4
6,34
0
0,65
0,72
0
15,5
0
2,5
12,5
6,8
3,7
1,2
1,9
0
1,7
11
0
6,1
2,8

Post-Survei
Kepadatan Keong Infection
(jumlah keong/m2) Rate (%)
1,2
0
0,8
0
0
0
4,66
0
0
0
0
1,73
0,2
1,26
0
0
3,3
0
0
6,24
0
0
0
0,2
2,84
0
5,22
1,33
0,39
0
0,8

5,56
0
16,67
0
0
0
1,43
0
0
0
0
3,85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,7
0
0,38
8,33
0
0
0
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

78,8
151,7
335
256,7
498,8
490
735
358,8
0
0
0
0
-

0
23,1
14,9
0
11,4
6,3
0
2,4
0
0
0
0
-

0
0
0,13
0
1,08
0
0
0
0
0
0,06
0,43
0,2
1

0
0
0
0
5,13
0
0
0
0
0
0
0
20
6,67

Di Desa Kaduwa, beberapa fokus keong yang ditemukan keong pada
saat pre-survei tidak ditemukan keong lagi pada saat post-survei. Demikian pula
dengan infection rate, beberapa fokus tidak ditemukan positif erkaria
schistosomiasis pada saat post-survei. Infection rate pada saat pre-survei
berkisar 0-11,5% dan pada saat post-survei berkisar 0-40%. Kepadatan keong
di Desa Kaduwa berkisar antara 0-991,7 jumlah keong/m2 pada saat pre-survei
dan pada post-survei berkisar antara 0-6,53 jumlah keong/m2 (Tabel 15)
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Tabel 15. Kepadatan keong dan infection rate pada keong Oncomelania
hupensis lindoensis di desa Kaduwa tahun 2018

Fokus
Kaduwa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Pre-Survei
Kepadatan Keong
Infection
(jumlah keong/m2)
Rate (%)
991,7
140
237,2
388,9
303,3
12,3
1050
84
122,5
122,5
1407,8
882
31,5

1,8
0
11,5
1
7,7
0
1,1
0
0
7,1
1,2
1,6
0

Post-Survei
Kepadatan Keong
Infection
(jumlah keong/m2) Rate (%)
5,8
0,06
0,5
0,86
0
0
6,53
3,53
0,2
0
0
0
0

0
0
40
15,38
0
0
0
3,77
0
0
0
0
0

Tabel 16 menunjukkan infection rate didaerah fokus keong di desa
Tomado lebih tinggi dibandingkan Desa Langko. Infection rate di Desa
Tomado berkisar antara 0-22,7% pada saat pre-survei dan bekisar antara 042,8% pada saat post-survei. Di Desa Langko, infection rate berkisar 0-20%
saat pre-survei dan 0-4,3% pada saat post-survei. Kepadatan keong di Desa
Tomado berkisar antara 0-252,8 jumlah keong/m2 pada saat pre-survei dan
pada post-survei berkisar antara 0-3,08 jumlah keong/m2 sedangkan Di Desa
Langko 74,4-262,5 jumlah keong/m2 pada saat pre-survei dan pada post-survei
berkisar antara 0-7,06 jumlah keong/m2.
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Tabel 16. Kepadatan keong dan infection rate pada keong Oncomelania
hupensis lindoensis di desa Tomado dan Langko tahun 2018
Pre-Survei
Fokus
Tomado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Langko
1
2
3

Post-Survei

Kepadatan Keong
(jumlah keong/m2)

Infection
Rate (%)

Kepadatan Keong
(jumlah keong/m2)

Infection
Rate
(%)

59,6
10,4
132,2
252,8
44,7
0
51,3
203
0

4,3
0
0
3,1
0
0
22,7
3,4
0

0,7
0
0
1,8
0,85
0,15
3,08
0
2,08

0
0
0
0
5,8
0
42,8
0
32

262,5
74,4
154,6

20
0
13,2

0,76
0,6
0

4,3
0
0

Di Desa Tomehipi dan Tuare, tidak ada fokus yang ditemukan positif
baik pada saat pre-survei maupun pada saat post-survei. Kepadatan keong di
Desa Tomehipi berkisar antara 0-361,4 jumlah keong/m2 pada saat pre-survei
dan pada post-survei berkisar antara 0-5,1 jumlah keong/m2 sedangkan Di Desa
Tuare 0-799,2 jumlah keong/m2 pada saat pre-survei dan pada post-survei
berkisar antara 0-6,1 jumlah keong/m2 (Tabel 17).
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Tabel 17. Kepadatan keong dan infection rate pada keong Oncomelania
hupensis lindoensis di desa Tomehipi dan Tuare tahun 2018
Pre-Survei
Fokus
Tomehipi
1
2
3
4
5
6
7
8
Tuare
1
2
3
4
5
6
7
8

Post-Survei

Kepadatan Keong
(jumlah keong/m2)

Infection
Rate (%)

Kepadatan Keong
(jumlah keong/m2)

Infection
Rate
(%)

133
237,2
361,4
245
0
0
11,2
56

0
0
0
0
0
0
0
0

2,6
1,3
2,1
5,1
1,2
0
5,1
0,4

0
0
0
0
0
0
0
0

0
222,9
0
791
623
799,2
16,5
291,7

0
0
0
0
0
0
0
0

6,1
4,4
2,6
2,3
0,2
0,3
0,2
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Fokus Keong Perantara Schistosomiasis
` Jika dibandingka jumlah fokus tahun 2017 dan tahun 2018 terlihat
jumlah fokus menurun. Sebagian besar fokus mengalami kering karena pengaruh
musim kering. Fokus yang benar-benar hilang karena kegiatan pengendalian adalah
satu fokus yang dibuat kebun kacang oleh masyarakat dan satu fokus dibuat saluran
air di Desa Dodolo; serta satu fokus dibuat saluran air di Desa Tomehipi (Tabel 18).
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Tabel 18. Perbandingan jumlah fokus sebelum dan sesudah pengendalian
schistosomiasis
Desa

Tahun
2017

Tahun
2018 Pre-

Tahun
2018 Post-

Keterangan

Dodolo

34

38

20

saat pre- ditemukan 8 fokus baru; sat postditemukan 2 fokus baru: fokus hilang saat
post- karena kering, 1 fokus dibuat saluran
air, dan 1 fokus menjadi kebun kacang; 10
fokus + (IR=0,4-20%)

Kaduwa
(kontrol)

11

13

7

2 fokus baru ditemukan saat pre-; fokus
hilang saat post- karena kering, 3 fokus +
(IR=3,8-40%)

Tomehipi

8

6

7

1 fokus dibuat irigasi, 1 fokus kering saat
pre-survei; semua fokus (-)

Tuare
(kontrol)

8

6

7

2 fokus tdk ditemukan keong (pre-); 1
fokus (post-); semua fokus (-)

Tomado

15

14

7

Langko
(kontrol)

1

3

2

Tahun 2017: saat pre- 1 fokus tergabung ke
Langko. Post: 4 fokus (+); IR=5,8-42,8%
1 fokus tdk ditemukan keong, 1 fokus (-), 1
fokus (+); IR=4,3%

Implementasi Pengendalian Schistosomiasis oleh Masyarakat
Implementasi pengendalian schistosomiasis terpadu berupa kegiatan
pengendalian oleh lintas sektor ditambah dengan usaha peningkatan peran serta
masyarakat dilakukan di tiga desa endemis, yaitu Dodolo di Napu, Tomado di
Lindu, dan Tomehipi di Bada. Pada desa percontohan dilakukan FGD untuk
menemukan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat serta mengetahui bentuk
pengendalian yang idenya berasal dari masyarakat sendiri. Setelah dilakukan FGD,
dilakukan pelatihan tentang schistosomiasis pada tokoh kunci di desa dan pada anak
sekolah. Pelatihan dilakukan dalam kelompok kecil dengan memperlihatkan
langsung kepada masyarakat keong perantara dan serkaria Schistosoma japonicum.
Hal ini dilakukan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan juga pentingnya
pengendalian schistosomiasis pada masyarakat. Disamping itu juga meningkatkan
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rasa kepemilikan di masyarakat sehingga mereka mau melakukan kegiatan
pengendalian secara mandiri. Kondisi desa percontohan sampai saat ini:
 Dodolo: masyarakat bersedia untuk membuat peraturan desa tentang
schistosomiasis yang didalamya memuat aturan tentang pengobatan,
pengumpulan tinja, gotong rorong pembersihan daerah fokus.
 Tomado: membuat aturan adat tentang schistosomiasis yang didalamnya
termasuk pengumpulan tinja, pengobatan, dan pengelolaan daerah fokus.
Konsep aturan adatnya disusun oleh tim peneliti dan dibahas kembali dengan
tokoh masyarakat setempat.
 Tomehipi: masyarakat mempunyai potensi kebiasaan gotong royong dan
masyarakat bersedia untuk melakukan gotong royong pembersihan dan
pembabatan daerah fokus. Masyarakat Desa Tomehipi juga dapat menyediakan
pasir dan batu apabila perlu pembuatan saluran air di daerah fokus dengan
semen harus disediakan dari pihak lain karena Desa Tomehipi menghasilkan
pasir dan batu dari sungai. Masyarakat mulai melakukan kegiatan pembersihan
daerah fokus setiap minggu terakhir setiap bulannya dan sekarang melakukan
kegiatan tersebut 2 kali sebulan. Kegiatan tersebut menjadi rutin dengan nama
GEMA

BERAKSI

(Gerakan

Masyarakat

Mandiri

Berantas

Keong

Schistosomiasis).

64

IV. PEMBAHASAN

A. Evaluasi Kegiatan Pengendalian Schistosomiasis
Banyak penularan dan perkembangan penyakit sangat dipengaruhi oleh
lingkungan, seperti halnya schistosomiasis. Oleh karena itu, solusi untuk
mengatasinya tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja.
Kolaborasi antar sektor sangat diperlukan.21,22 Untuk menjawab tantangan ini,
maka telah disusun roadmap kegiatan pengendalian schistosomosiasis 2018-2025
yang berisi kegiatan pengendalian schistosomiasis yang melibatkan banyak sektor
di luar kesehatan.
Akan tetapi, 53,6% kegiatan pengendalian schistosomiasis yang
direncanakan dalam roadmap tidak terlaksana pada tahun 2018. Kegiatan 2018
yang paling banyak tidak terlaksana adalah kegiatan pengembangan kapasitas
seperti workshop dan pelatihan. Hal ini disebabkan oleh 1) penyusunan roadmap
dilakukan pada akhir tahun 2017, sebaliknya kegiatan lintas sektor telah tersusun
sebelumnya, 2) pengendalian schistosomiasis bukan merupakan kegiatan prioritas
di kementerian di luar Kementerian Kesehatan sehingga pada saat perencanaan
kegiatan, menu kegiatan tidak terdapat dalam aplikasi, 3) tidak ada kementerian
yang secara khusus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan roadmap Eradikasi
Schistosomiasis 2018-2025, serta 4) sering terjadinya pergantian pejabat lintas
sektor baik di Kementerian Pusat dan OPD di daerah yang menyebabkan
pelaksanaan roadmap belum berjalan dengan baik.
Lintas sektor berusaha mengatasi ini dengan cara mengalihkan beberapa
lokasi kegiatan tahun 2018, seperti kegiatan pembuatan saluran air yang
sebelumnya direncanakan di desa non-endemis dipindahkan ke desa endemis
schistosomiasis. Walaupun 53,6% kegiatan yang direncanakan dalam roadmap
tidak terlaksana, beberapa lintas sektor yang sebelumnya tidak termasuk dalam
roadmap, ikut terlibat dalam kegiatan pengendalian schistosomiasis di tahun 2018.
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Lintas sektor tersebut adalah Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, dan
BWS III.
Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian schistosomiasis di masingmasing sektor juga mengalami kendala. Beberapa kegiatan modifikasi lingkungan,
seperti pembangunan irigasi maupun pembuatan kolam ikan tidak tepat mengenai
sasaran daerah fokus yang telah diberikan. Ketidaktepatan pembangunan ini
banyak disebabkan oleh masalah internal, baik dalam internal sektor maupun
daerah target pembangunan fisik.
Permasalahan utama lainnya yang ditemukan adalah kendala dalam hal
pendanaan kegiatan pengendalian terutama oleh sektor di luar kesehatan. Hal ini
disebabkan karena pengendalian schistosomiasis bukanlah merupakan kegiatan
prioritas di Kementerian/Lembaga terkait sehingga pada saat pengajuan
penganggaran kegiatan tidak dapat diajukan. Penyakit tropis terabaikan (NTD)
pada kenyataannya tidak menjadi prioritas di banyak negara berkembang sehingga
dukungan nasional untuk pengembangan pengendalian terintegarasi akan
terbatas.23 Disamping itu, masih banyak masalah lain di luar sektor kesehatan yang
dianggap menjadi isu dan masalah penting.
Kunci keberhasilan pengendalian schistosomiasis yang melibatkan banyak
sektor adalah dukungan baik dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, bahkan
sampai tingkat desa23. Dukungan politik yang kuat dan dukungan sumber daya yang
ada menjadi kunci pelaksanaan pengendalian NTD termasuk schistosomiasis.
Kesadaran bahwa keberhasilan dalam penanggulangan masalah kesehatan
masyarakat akan berimbas positif pada penanggulangan masalah di sektor lain akan
meningkatkan kemauan untuk melakukan tindakan pengendalian seperti halnya
pengendalian schistosomiasis.24 Cina, Brazil, dan Mesir berhasil melakukan
pengendalian schistosomiasis dengan dukungan politik dan kerjasama lintas sektor
yang kuat. Berbagai sektor baik kesehatan, pertanian, peternakan, pendidikan, dan
sektor lain bekerjasama melakukan pengendalian schistosomosiasis yang
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menurunkan prevalens dan bahkan memberikan dampak positif di bidang lain,
seperti meningkatnya hasil pertanian24,25.
Di Indonesia, dukungan dari pusat maupun daerah mulai ditunjukkan
dengan

mulai

dibuatnya

Roadmap

pengendalian

schistosomiasis,

yang

ditandatangani oleh Menteri Bappenas dan Menteri Kesehatan dan disetujui oleh
Kementerian lainnya. Menteri Kesehatan juga telah mengeluarkan PMK tentang
Eradikasi Schistosomiasis, yaitu PMK No. 19 Tahun 2018 yang harus menjadi
dasar dalam kegiatan pengendalian schistosomiasis terutama oleh sektor
kesehatan.. Akan tetapi untuk pendanaan kegiatan oleh sektor di luar kesehatan,
diperlukan Peraturan Presiden yang dapat dijadikan dasar untuk menjadikan
pengendalian schistosomiasis sebagai salah satu kegiatan prioritas di sektor lain di
luar kesehatan.
Disamping itu, monitoring dan evaluasi menjadi hal yang sangat penting
untuk menjamin pelaksanaan dan keberlangsungan (sustainability) pelaksanaan
pengendalian schistosomiasis oleh lintas sektor. Perlu diadakan koordinasi rutin
antar lintas sektor. Selain itu perlu disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan antar
daerah, baik antar kabupaten maupun antar desa, akan sangat bervariasi karena
tergantung pada sosio-ekologi setempat maupun komitmen masing-masing
daerah.23

B. Pengendalian Schistosomiasis di Desa Percontohan
Untuk mencapai eliminasi schistosomiasis diperlukan pendekatan
pengendalian schistosomiasis yang terintegrasi. Pengendalian harus melibatkan
lintas sektor dan didukung oleh peran serta masyarakat. Pengendalian
schistosomiasis didalamnya harus termasuk penyediaan air bersih, peningkatan
sanitasi, mengendalikan keong perantara, perubahan perilaku, dan ketersediaan
obat. Selain itu dukungan dari berbagai pihak mulai dari tingkat nasional sampai
masyarakat setempat di daerah endemis serta pengendalian yang melibatkan lintas
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sektor menjadi kunci utama pengendalian schistosomiasis yang berkelanjutan.26
Desa percontohan pengendalian schistosomiasis mencoba mewujudkan hal
ini. Pengendalian schistosomiasis terpadu dipusatkan di tiga desa percontohan
Dodolo, Tomado, dan Tomehipi. Kegiatan pengendalian schistsosomiasis tidak
hanya berupa kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing lintas sektor dari
kesehatan, pertanian, peternakan, PU, perikanan, maupun taman nasional akan
tetapi berusaha melibatkan masyarakat di daerah endemis sebagai pelaku kegiatan
pengendalian. Hotez dan Pecoul menyatakan bahwa untuk keberhasilan
pengendalian NTD termasuk schistosomiasis tidak ada yang lebih penting
dibandingkan keterlibatan masyarakat.27
Cina telah berhasil melakukan kegiatan pengendalian schistosomiasis di
beberapa wilayah yang menjadi pilot project. Kegiatan pengendalian ini
memperhitungkan faktor lingkungan dan sosio-ekonomi dan mendasarkan pada
pemahaman bahwa epidemiologi schistosomiasis tidak hanya dipengaruhi oleh
demografi dan konentivitas sosial manusia, tetapi juga oleh keberadaan dan
pergerakan hewan. Kegiatan pengendalian di Cina dititiberatkan pada mekanisasi
pertanian, meningkatkan akses air bersih, sanitasi, manajemen hewan ternak,
manajemen pembuangan tinja, dan edukasi masyarakat.28
Kegiatan pengendalian yang melibatkan masyarakat dengan pendekatan
empowerment mengharapkan masyarakat dapat menentukan sendiri kegiatan apa
yang baik mereka lakukan untuk melakukan pengendalian penyakit.27 Akan tetapi
pemahaman masyarakat akan penyakit harus memadai untuk dapat memberikan
ide dan melaksanakan kegiatan pengendalian.23
Di tiga desa percontohan, pengetahuan masyarakat tentang schistosomiasis
terutama tentang penyebab, gejala, keong perantara, cara penularan, dan fokus
keong perantara masih sangat kurang. Hal ini berusaha diatasi dengan memberikan
edukasi tentang schistosomiasis kepada masyarakat umum dan anak sekolah
secara terpisah. Pada anak sekolah edukasi tentang schistosomiasis diberikan
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dengan buku bergambar dan pelatihan di kelas dengan metode bercerita. Pada
masyarakat umum diberikan pelatihan dengan menggunakan modul dan
menggunakan video edukasi schistosomiasis yang dirancang khusus dilengkapi
dengan leaflet dan poster. Selain itu masyarakat diperlihatkan langsung keong
perantara Oncomelania hupensis lindoensis dan serkaria Schistosoma japinicum
dengan harapan apabila mereka melihat langsung lebih mudah untuk terjadi
perubahan perilaku. Hal ini terjadi di Cina dengan metode edukasi masyarakat dan
anak sekolah yang tepat dapat mengurangi prevalensi kecacingan dan terkadi
perubahan perilaku yang signifikan.23
Edukasi masyarakat tentang schistosomiasis ditujukan untuk memobilisasi
masyaralat untuk berkontribusi pada pengendalian daerah fokus keong, terutama
dengan kegiatan pengendalian yang berasal dari masyarakat sendiri. Ini sangat
berguna karena tidak hanya untuk mengontrol schistosomiasis tetapi juga
menciptakan masyarakat yang mendukung perbaikan kesehatan secara umum.26
Kegiatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian schistosomiasis di desa
percontohan diawali dengan melakukan FGD dengan anggota masyarakat untuk
mengetahui kegita apa yang bisa mereka lakukan untuk pengendalian
schistosomiasis. Di Desa Dodolo, Napu dan Tomado, Lindu, masyarakat
mengganggap penting adanya aturan adat atau aturan desa untuk mengatur
keterlibatan masyarakat. Kedua desa ini sudah santa lama terpapar dengan
schistossomiasis dan masyarakatnya mulai menunjukkan sikap apatis terhadap
kegiatan pengendalian schistsosomiasis sehingga mereka mengganggap perlu
adanya aturan yang mengikat masyarakat. Aturan adat dan aturan desa ini sampai
saat ini masih dalam proses penyusunan dan pembahasan. Di Desa Tomehipi,
Bada, resistensi masyarakat menurun setelah mereka menerima edukasi tentang
schistosomiasis. Pentingnya edukasi terlihat dengan terbukanya masyarakat untuk
kegiatan pengendalian yang bersifat mandiri. Masyarakat di Desa Tomehipi pada
akhirnya mengusulkan pelaksanaan kegiatan pembersihan daerah fokus setiap
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bulannya. Kegiatan ini kemudian disambut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten
dengan mencarikan sektor lain yang dapat membiayai pengadaaan sepatu boot
untuk membantu masyarakat dalam kegiatan pembersihan. Pada akhirya kegiatan
ini berkembang menjadi dua kali sebulan dan diberi nama GEMA-BERAKSI
(Gerakan Masyarakat Mandiri Berantas Keong Schistosomiasis).
Selain kegiatan dari masyarakat, kegiatan yang dilakukan oleh sektor lain
juga harus tetap dilaksanakan. Pembuatan saluran air oleh PU, pencetakan sawah,
pembuatan kolam ikan, pengobatan manusia, pengobatan hewan, dan kegiatan
pengendalian lain seperti yang telah dituangkan di dalam Roadmap pengendalian
schistosomiasis. Dengan pelaksanaan pengendalian schistosomiasis terpadu oleh
berbagai pihak mulai terlihat penurunan prevalensi schistsomiasis pada manusia
dan pengurangan daerah fokus. Hal ini diharapkan akan terus berlanjut sehingga
prevalensi schistsomiasis pada manusia, hewan, dan keong natinya dapat mencapai
0%.

C. Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan penelitian ini adalah:
1. Terjadinaya bencana alam di Palu, Donggala, dan Sigi enyebabkan pelaksanaan
penelitian tertunda. Pengumpulan data tertunda selama 1,5 bulan, seharusnya
telah selesai pada pertengahan Oktober, tetapi baru selesai pada akhir
November. Hal ini menyebabkan pemeriksaan sampel baru selesai pada akhir
Desember 2018.
2. Survei tinja dilakukan bersamaan dan atau berdekatan dengan surveilans yang
dilakukan oleh Dinas Kesehatan sehingga dapat mempengaruhi respon rate
pengumpulan tinja. Penggunaan data dari hasil survei yang dilakukan oleh dinas
kesehatan juga tidak memungkinkan karena jumlah pot yang dibagikan tidak
sesuai dengan SOP pemeriksaan tinja dan protokol penelitian.
3. Beberapa hasil di desa percontohan bersifat lokal dan tidak dapat digeneralisasi
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di desa lainnya karena tergantung dari karakteristik masyarakat di desa
setempat.
4. Banyaknya jumlah sampel dan kurangnya jumlah pemeriksa serta waktu turun
yg berdekatan menyebabkan pemeriksaan sampel memakan waktu yg lama
5. Tidak semua peneliti dan litkayasa bersedia turun lapangan setelah terjadinya
bencanan sehingga tenaga utk pemeriksa mikroskopis berkurang yang
menyebabkan semakin lamanya waktu pemeriksaan.
6. Kegiatan pengendalian oleh lintas sektor sebagian besar baru dimulai pada
akhir triwulan dua dan triwulan tiga.
7. Pemeriksaan reliabilitas mikroskopis seharusnya dilakukan pada saat post
survei, akan tetapi karena keterbatasan waktu dan berlangsung kegiatan
surveilans oleh Dinas Kesehatan, maka slide yang digunakan untuk uji
reliabilitas adalah dari kegiatan surveilans dinkes yang dikirim ke balai untuk
cross-check dan bukan dari kegiatan post survei.
8. Sampel wawancara KAP untuk pre dan post test adalah orang yg sama sehingga
responden yg tidak berada di tempat pada saat post test tidak dapat diganti dan
menyebabkan turunnya jumlah smapel pada saat post test. Responden tdk
berada di tempat karena bersekolah, pindah kerja, dan mengungsi paska
bencana.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. 53,6% kegiatan yang direncanakan dalam roadmap tidak terlaksana pada
tahun 2018. Kegiatan 2018 yang paling banyak tidak terlaksana dalam
roadmap yaitu kegiatan pengembangan kapasitas seperti workshop dan
pelatihan. Hal ini disebabkan oleh:
 Penyusunan roadmap dilakukan pada akhir tahun 2017 dan peluncuran
roadmap awal tahun 2018 tetapi kegiatan lintas sektor telah tersusun
sebelumnya.
 Pengendalian schistosomiasis bukan merupakan kegiatan prioritas di
kementerian di luar Kementerian Kesehatan sehingga pada saat
perencanaan kegiatan, menu kegiatan tidak terdapat dalam aplikasi.
 Tidak ada Kementerian yang secara khusus bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan roadmap Eradikasi Schistosomiasis 2018-2025.
 Sering terjadinya pergantian pejabat lintas sektor baik di Kementerian
Pusat dan Dinas- Dinas di daerah menyebabkan pelaksanaan roadmap ini
belum berjalan dengan baik.
Beberapa lintas sektor yang sebelumnya tidak termasuk dalam roadmap, ikut
terlibat dalam kegiatan pengendalian schistosomiasis di tahun 2018. Lintas
sektor tersebut adalah Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Balai
Wilayah Sungai III.
2. Perbandingan jumlah fokus yang ditemukan pada akhir tahun 2018 tidak
terlalu jauh berbeda dengan sebelum kegiatan pengendalian. Perbedaan
jumlah fokus lebih disebabkan karena keringnya daerah fokus yang
disebabkan oleh cuaca.
3. Prevalensi schistosomiasis pada manusia tahun 2018 berkisar 0-5,1%.
Prevalensi schistosomiasis pada hewan berkisar 0-10%.
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4. Berdasarkan nilai kesepakatan Landis & koch, hasil pemeriksaan Kappa
menunjukkan rendahnya kesepatan antar hasil pemeriksaan laboratorium
Balitbangkes Donggala dan laboratorium schistosomiasis Lindu (Koef
Kappa=0,06).
5. Pengetahuan, sikap, dan perilaku responden sebelum dan sesudah
pengendalian terpadu menunjukkan peningkatan. Pengetahuan mengalami
peningkatan pada penyebab schistosomiasis, schistosomiasis menular,
schistosomiasis dapat dicegah, schistosomiasis berbahaya dan dapat diobati,
mengetahui efek samping obat schistosomiasis, dan nama keong pembawa
schistosomiasis.
6. Prevalensi schistosomiasis pada manusia di desa percontohan menurun
setelah intervensi daro 0-20,4% menjadi 0-1,3%. Prevalensi schistosomiasis
pada hewan hanya mengalami sedikit penurunan daro 0-6,7% menjadi 06,5%. Prevalensi schistosomiasis pada keong berkisar 0-23,1% pada saat presurvei menjadi 0-42,8% setelah intervensi.
7. Jumlah fokus tahun 2018 lebih menurun dibandingkan tahun 2017. Di Desa
Dodolo pada tahun 2017 ditemukan 34 fokus, pada saat pre-survei ditemukan
38 fokus dan setelah intervensi ditemukan 20 fokus. Dimana 1 fokus dibuat
kebun kacang, 1 dibuat saluran air dan sisanya kering. Di Desa Tomado tahun
2017 ditemukan 15 fokus dan pada akhir 2018 ditemukan 7 fokus. Fokus yang
hilang karena kering. Di Desa Tomehipi, pada tahun 2017 ditemukan 8 fokus
dan pada akhir tahun 2018 ditemukan 7 fokus. Satu fokus hilang karena
pembersihan dan pembuatan saluran irigasi.
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B. Saran
Untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan perlu dilakukan:
1.

Rekomendasi kebijakan schistosomiasis sebagai kegiatan prioritas di
Kementerian diluar Kesehatan sehingga memungkinkan perencanaan
kegiatan yang lebih terarah oleh linsek

2.

Melakukan promosi kesehatan yang lebih inovatif dengan menggunakan
media yang lebih menarik dan interaktif, seperti video, poster, maupun leaflet
dengan bahasa awam dan menarik, tidak terlalu resmi, dengan desain yang
menarik (sebaiknya dibuat oleh pihak lain yang memahami tentang media
promosi)

3.

Pembuatan perdes atau aturan adat yang mengikat masyarakat terkait
pengendalian schistosomiasis

4.

Peranan aktif pokja tim pengendalian schisto perlu ditingkatkan dengan
Bappeda sebagai leading sektor

5.

Rakor antar lintas sektor dilakukan per triwulan

6.

Kegiatan pengendalian schistosomiasis harus sesuai dengan PMK No.19
tahun 2018 tentang eradikasi schistosomiasis

7.

Penyemprotan moluskisida sebaiknya dilakukan oleh masyarakat. Dinas
Kesehatan hanya melakukan kegiatan pengawasan.

8.

Untuk mengurangi beban pemeriksaan tinja baik dari segi jumlah slide
diperiksa dan waktu, perlu melakukan skrining terlebih dahulu dengan
menggunakan RDT. Kemudian hasil yg positif dgn RDT diperiksa dengan
metode Kato-Katz.

9.

Pengadaan praziquantel untuk pengobatan massal pada hewan.

10. Pelatihan/refreshing petugas mikroskopis di laboratorium schistosomiasis.
11. Kelanjutan desa percontohan dan aplikasi di desa lain.
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