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Pendahuluan 
 
 Malaria sebagai emerging infectious diseases, memiliki perjalanan yang panjang. 
Kurun waktu  menjelang datangnya malaria, problematika yang muncul tidak hanya penyakit 
semata, namun beberapa faktor yang terkait dengan proses penyakit (pemberatan dan 
patogenesis), kemampuan tubuh (host) dan pengaruh lingkungan (environment) menjadi 
tumpuan untuk menindaklanjuti penatalaksanaan malaria dalam proses keilmuan yang terus 
berkembang. 
 Problematika resistensi terhadap obat anti malaria yang berdampak   di daerah 
endemik, memberikan suatu pemahaman bahwa pendekatan epidemiologi merupakan salah 
satu pola yang harus terus dikembangkan dan menjadi acuan untuk melihat  proses adanya 
benang merah di komunitas dan rumah sakit, sebagai upaya peningkatan kemampuan 
manajemen klinik. Diharapkan ke depan, pemahaman terhadap malaria menjadi jembatan  
mendukung epidemiologi penyakit sebagai sarana untuk menajamkan optimalisasi 
manajemen malaria di rumah sakit dan komunitas 
 
Pendekatan Historis 
 
 Pendekatan historis merupakan filosofi awal  memahami epidemiologi malaria. 
Merujuk literatur yang ada, perjalanan historis malaria dibagi dalam tiga katagori yaitu 
penemuan dan diferensiasi parasit malaria, penemuan obat malaria klorokuin dan era DDT 
untuk pengendalian malaria. Penemuan dan diferensiasi malaria, sejak ditemukannya parasit 
dalam darah seorang tentara Aljazair yang menderita malaria oleh CLA Laveran, seorang 
dokter bedah militer yang mengantarkannya mendapatkan nobel tahun 1907. Kemudian 
seorang neurofisiologis Italia Camillio Golgi menemukan pola demam dari malaria (tertiana 
dan kuartana)  terhadap P vivaks dan P malariae. Menurut Golgi demam  terjadi bersamaan 
dengan pecahnya eritrosit dan pelepasan parasit. Golgi mendapatkan nobel kedokteran tahun 
1906. Pada era 1934-1948 ditemukan obat anti malaria Klorokuin atau Resokin oleh  Hans 
Andersag dan efektif digunakan sebagai obat anti malaria tahun 1946. Penemuan insektisida 
yang meninjau dari aspek preventif malaria tahun 1939 ditemukannya DDT oleh Othmer 
Zeidler (Jerman) dan Muller (Switzerland) bahwa DDT dapat membunuh nyamuk selama 
berbulan bulan, cukup lama untuk mengganggu siklus penyebaran malaria.1 

 
 
Kendala dan Pendekatan Epidemiologi 
  

Pendekatan perjalanan klinis malaria ditentukan oleh 4 faktor epidemiologi yaitu (1) 
Host (hospes) tuan rumah pejamu (manusia); (b) Parasit malaria, (c) Lingkungan, (d) Vektor 
anopheles. Sedangkan tingkat penularan dipengaruhi oleh prevalensi infeksi malaria dan 
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faktor musim, perilaku vektor di daerah lokal/ setempat dan keefektifan sebagai vektor, 
adanya populasi/penduduk yang rentan; iklim dan kondisi lingkungan setempat.2,3 

Program penanggulangan malaria sampai 1970 dengan menggunakan penyemprotan 
insektisida DDT telah berhasil membebaskan 53 % penduduk dunia dari resiko terkena 
malaria. Namun demikian, beberapa faktor menjadi kendala diantaranya (1) Meningkatnya 
resistensi vektor malaria (Anopheles) terhadap DDT. (2) Meningkatnya resistensi parasit 
malaria, Plasmodium falciparum terhadap klorokuin. Di Indonesia, resistensi P falciparum 
ditemukan di Yogyakarta tahun 1974 yang juga ditemukan di Papua. (3) Tidak cukupnya 
sumber daya manusia, lemahnya infrastruktur kesehatan dan kurangnya pelatihan-pelatihan. 
(4) Pendanaan nasional di bidang kesehatan tidak memadai untuk mendukung sarana 
penanggulangan vektor malaria dan manajemen kasus.(4) Perubahan sosial, perpindahan 
penduduk dalam jumlah besar, deforestasi, konflik militer, bencana alam dan perjalanan ke 
daerah endemis malaria akan meningkatkan kontak diantara hospes dan vektor malaria.(5) 
Epidemi dan menangkatnya penularan malaria karena terjadinya perubahan iklim, (6) 
Meningkatnya suhu bumi akan memperluas distribusi vektor anopheles.2 

 Dalam perspektif epidemiologi, penentuan area endemik ditentukan oleh angka 
kesakitannya yang disebabkan oleh infeksi alamiah yang konstan hasil Indeks Limpa (Spleen 
Rate (SR) pada kelompok 2-9 tahun melalui survey malariometrik dengan empat tingkat 
endemisitas yaitu (1) Hipoendemik (SR < 10 %) , (2) Mesoendemik (SR 11-50%), (3) 
Hiperendemik (SR 50 %) /SR Dewasa tinggi > 25 %) dan (4) Holoendemik (SR 75 %)/SR 
dewasa rendah. Dalam penilaian kestabilan malaria terdiri dari daerah stabil, apabila di 
daerah tersebut dijumpai transmisi yang tinggi tanpa fluktuasi yang berarti selama bertahun 
tahun dan tidak stabil (unstable) ditandai dengan fluktuasi transmisi dari tahun ke tahun 
cukup tinggi.2 

 
 
Kajian Penelitian Epidemiologi Malaria 
 
 Perkembangan malaria tidak bisa lepas dari  dari pendekatan epidemiologi. Pengaruh 
iklim, lingkungan dan penyebaran vektor menjadi perhatian penting. Kekhawatiran yang 
meningkat dalam beberapa tahun ini disebabkan sebagian  kejadian ekstrem adanya variasi 
iklim. Kejadian malaria terkait dengan cuaca, berpengaruh terhadap kemampuan  carrier 
utama parasit malaria nyamuk anopheles untuk bertahan. 4 

Suatu penelitian di  Nigeria sebagai area tropis yang memiliki kombinasi hujan, suhu 
dan kelembaman memungkinan berkembang biak dan bertahannya nyamuk malaria. Beban 
malaria yang melewati batas negara, problematika variasi iklim, banjir dan petir memiliki 
efek utama prevalensi nyamuk yang menyebabkan malaria.4 

 Penelitian Determinan Kejadian Malaria di Wilayah Endemis (Sumatera Selatan) 
yang dilakukan Hamzah Hasyim dkk, mengungkapkan bahwa faktor resiko lingkungan 
kejadian malaria adalah breeding place. Determinan utama kejadian malaria hasil analisis 
multivariat adalah breeding place dengan OR = 5,034 (95 %CI =2.65 – 9,56). Responden 
yang tinggal disekitar breeding place beresiko 5,03 lebih besar untuk menderita malaria 
dibandingkan responden yang sekitar rumah tidak terdapat breeding place setelah dikontrol 
variabel jarak rumah ke breeding place, ventilasi rumah, penggunaan kelambu, penggunaan 
anti obat nyamuk, dan kebiasaan keluar rumah pada malam hari.3  
 Perubahan epidemiologi malaria memberikan pengaruh terhadap pendekatan klinis 
dan diagnostik. Penelitian dan analisis dilakukan selama 20 tahun (1990 – 2010) dengan 
random effect logistic regression model untuk menginvestigasi hubungan diantara kadar 
parasitemia dan resiko demam. Prevalensi P falciparum asimtomatik menurun dari 85 % 
menjadi 1 % pada anak 0-3 tahun dan dari 34 % menjadi 2 % pada dewasa > 50 tahun. Batas 
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ambang parasitemia dihubungkan dengan episode demam terhadap penurunan malaria 
melalui tahap tahap kebijakan kontrol. Berdasarkan data dasar batas ambang saat periode 
dibawah perkiraan P  falciparum dari 9.8-20.2 % pada anak dan 18.9-40.2 % pada dewasa. 
Mempertimbangkan seluruh episode demam dihuibungkan dengan parasit malaria sebagai 
serangan klinik diatas perkiraan serangan P falciparum dari 42.2 -68.5 % pada anak dan 45.9-
211.7 % pada dewasa.5 

 Penelitian ini menggunakan metoda densitas parasit sebagai metode rujukan untuk 
pengukuran morbiditas malaria dalam penelitian dan percobaan klinik pada area tinggi 
endemik di daerah tropik Afrika. Ambang batas densitas parasit untuk mengkonfirmasi atau 
membatalkan diagnosis malaria klinik dengan resiko rendah atau adanya error. Sejumlah 
studi sudah dilaksanakan dalam dua dekade ini diantaranya dinamik parasitemia dan kejadian 
demam dan tingkat parasitemia plasmodium falciparum yang dapat menentukan ambang 
dihubungkan dengan episode demam Penelitian ini sudah memperlihatkan bahwa usia dan 
tingkat endemisitas adalah dua faktor penting yang menentukan tingkat ini. Nilai ambang 
secara umum lebih tinggi  pada anak kecil dibandingkan anak lebih tua dan dewasa, dan 
perbedaan diantara kelompok kelompok lebih tinggi pada holo endemik dari meso dan 
hipoendemik. Pola yang dikembangkan adalah monitoring harian deman dan monitoring 
bulanan terhadap parasitemia asimtomatik dan transmisi malaria sudah menghasilkan data 
khusus, yang mengikuti analisis historis terhadap ketepatan waktu intervensi terhadap malaria 
morbiditas dan epidemiologi.5 

 Disebabkan tingginya prevalensi malaria asimtomatik dan tanda serta gejala klinik 
penyakit,  menunjukkan adanya kesulitan dalam problem metodologikal dalam diagnosis 
malaria klinik pada di daerah endemik dan menjadi titik kritis  keputusan pengobatan awal 
dan untuk evaluasi akurat beberapa intervensi ditujukan terhadap penurunan morbiditas 
malaria.6 

Kesulitan dalam menentukan diagnosis secara klinis terhadap malaria, melalui 
penyebaran ACTs di Senegal dan negara afrika lainnya dihubungkan dengan implementasi 
RDT untuk malaria, menghasilkan penurunan dramatis jumlah kasus malaria di fasilitas 
kesehatan dan menaikkan issu baru tentang peran respektif ACT dan RDT. 

Sejak 1980 menggunakan berbagai pendekatan (membandingkan langsung kadar 
parasitemia, fraksi yang berhubungan, studi kasus kontrol, atau percobaan model dan batas 
ambang efek terhadap usia), metode densitas parasit di Afrika menjadi gold standar untuk 
menilai morbiditas dari malaria di komunitas atau  penelitian pasien rawat jalan dan 
mengukur efikasi terhadap strategi kontrol seperti insectiside-treated nets, protokol obat 
pencegahan atau kandidat vaksin malaria. Pengukuran densitas parasit membuktikan sangat 
berguna sebagai petunjuk keputusan terapetik, karena pengobatan presumptive malaria pada 
pasien demam sering  menunda pengobatan spesifik,  terutama  terhadap penyakit malaria 
yang mungkin merepresentasikan frekuensi penyebab morbiditas. Hasil ini memperlihatkan 
bahwa  keseluruhan kondisi terhadap endemisitas, definisi serangan malaria terhadap seluruh 
kasus demam dihubungkan dengan beberapa tingkatan parasitemia secara dramatis melebihi 
perkiraan beban malaria pada seluruh kelompok usia harapan ini dibawah kondisi 
endemisitas tinggi, tetapi penelitian ini juga memperlihatkan bahwa serangan malaria juga  
melebihi perkiraan sebagai penanda beban malaria dibawah kondisi hipoendemik baik pada 
anak dan dewasa. 

 
Pendekatan Rumah Sakit 
 
 Pendekatan Rumah Sakit terhadap malaria, merupakan suatu penilaian berbasiskan 
analisis tingkat stratifikasi malaria, sehingga dapat dilakukan suatu parameter prediktor 
memberatnya malaria. Parameter ini dilakukan bersifat kohort melalui proses manajemen 
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rumah sakit membentuk suatu pokja malaria dengan menyempurnakan sumberdayanya serta 
dinilai dalam enam bulan ke depan kemampuan dalam manajemen malaria dengan prosedur 
dan protap yang sudah ditentukan. 
 Penanganan malaria di rumah sakit merupakan sentral pelayanan berbasis kontinuitas 
dari berbagai strata. Untuk rumah sakit tingkat PPK1 manajemen malaria merujuk kepada 
kemampuan dalam deteksi dan rapid diagnostik malaria. Perangkat yang diperlukan adalah 
buku pedoman penatalaksanaan malaria, dokter yang terlatih dalam deteksi dini malaria dan 
SOP penanganan dan pemeriksaan laboratorium. Pada tahap yang lebih lanjut adalah sejauh 
mana menilai untuk rujukan ke PPK2, yaitu monitoring kondisi pasien (kasus per kasus) 
melalui anamnesis yang teliti dan perjalanan klinis kemungkinan  pasien jatuh ke dalam 
kondisi yang lebih berat. Pada tahap PPK2 yang diperlukan adalah kemampuan dokter 
terlatih penanganan malaria dengan kemampuan menilai gangguan organ /MODS ataupun 
adanya ko-infeksi dan  komorbid penyakit yang menyertai pasien. Kemampuan ini sudah 
merujuk kepada pemahaman imunopatogenesis pasien, adanya faktor pemberat baik kondisi 
virulensi infeksi dan proses respon imun yang menaungi pasien apakah memberat atau tidak. 
Pendekatan diagnostik dan penatalaksanaan sudah merujuk kepada penanganan malaria berat. 
Prinsipnya, PPK 2 menggunakan pola warning sign dalam keputusan medis. Untuk tingkat 
PPK 3 pola yang dikembangkan adalah kemampuan dalam menganalisis suatu kondisi 
MODS dan malaria berat melalui prediksi skoring (jika ada), dihubungkan dengan kondisi 
beratnya malaria dan kemungkinan tingkat mortalitas dan morbiditasnya. Misalnya malaria 
berat yang sudah dalam tahap sepsis. 
 
Penilaian (Assesment) Berbasiskan Rumah Sakit 
 
 Penilaian (Assesment) berbasis rumah sakit  merupakan  pendekatan manajemen 
malaria yang berbasiskan rumah sakit. Pola ini dikembangkan secara kohort untuk melihat 
kesiapan suatu rumah sakit dalam menangani malaria. Aspek yang diajukan adalah sejauh 
mana persiapan rumah sakit dalam menangani malaria meliputi aspek institusi, kelompok 
keakhlian, SDM, kemampuan laboratorium, penanganan berdasarkan pedoman malaria serta 
mengembangkan jejaring internal dan eksternal 
 Peniliaian oleh Tim Assesment merujuk terhadap lima rumah sakit kodam yang  
merupakan daerah endemik malaria dimana memiliki kelemahan dalam sistem dan angka 
pelaporan kejadian malaria.  Upaya yang dilakukan adalah membuat suatu alat kontrol 
pelaporan malaria yang diawali dari data rekam medis kasus malaria di rumah sakit kodam, 
kemudian dilakukan penerapan alat kontrol assesment pelaporan malaria dan dinilai kembali 
dalam enam bulan konsistensi dalam melaksankan alat ukur tersebut dan dievaluasi kembali 
enam bulan berikutnya. Hasilnya setelah pengamatan dalam enam bulan dimana beberapa 
rumah sakit kodam yang selama ini melaporkan kasus malaria di daerah kodamnya cukup 
tinggi, setelah menggunakan alat ukur ini memutus rantai kesenjangan dalam pelaporan kasus 
malaria. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan alat ukur assesment dan monitoring dapat 
meningkatkan standarisasi terhadap sistem pelaporan malaria, mengembangkan program 
pencegahan malaria dan meningkatan kemampuan tim pokja penanganan rumah sakit 
kodam.7 
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Adapun sistem yang digunakan adalah  : 
 

 
 
Penelitian sebagai gerbang epidemiologi 
 
 Penelitian malaria merupakan gerbang epidemiologi. Saat ini dan kedepan penelitian 
akan menjadi penentu sistem manajemen malaria. Bagaimanapun basis penelitian dengan 
berbagai penjuru multidisiplin akan menjadi rujukan dan menentukan petajalan untuk 
kebijakan malaria  
 Penelitian malaria yang berjalan saat ini adalah penelitian diagnostik, biomolekuler, 
imunologi dan percobaan beberapa obat anti malaria dan profilaksis malaria. Selain itu 
berkembang penelitian yang mengembangkan  pendekatan komunitas dikaitkan dengan 
manajemen perilaku dalam manajemen malaria. 
 Prinsip dari penelitian adalah membangun suatu jejaring (networking) dari berbagai 
lembaga penelitian (kolaborasi) bertujuan menghasilkan penelitian yang berdayaguna dan 
memiliki implikasi besar dalam manajemen malaria. Diharapkan melalui penelitian ini 
memiliki proses dari hilir ke hulu, suatu rangkaian kegiatan penelitian yang memiliki dampak 
terhadap perkembangan epidemiologi dan pada tahap akhir manajemen klinis, sebagai satu 
tautan. 
 Kesehatan Angkatan Darat  sudah melakukan dua penelitian melalui dua program. 
Pertama melalui Ekspedisi NKRI  Kopassus yang juga melibatkan LIPI dalam menilai 
sumber daya hati (Bioresources) yang dapat digunakan sebagai obat ( salah satunya untuk 
malaria) yang saat ini sedang berjalan. Program kedua adalah penelitian ekstrak cempedak 
sebagai profilaksis malaria  prajurit di perbatasan Kalimantan – Malaysia Nanga Badau. 
Penelitian ini merupakan penelitian pertama untuk melihat efikasi dan toksisitas obat. 
Penelitan lainnya pada bulan Agustus – September 2015 adalah mapping nyamuk anopheles 
di daerah tugas operasi perbatasa Papua dan Papua Nugini.8 

 Penelitian malaria dengan jejaringnya diharapkan menjadi tumpuan pengembangan 
program eliminasi malaria berbasiskan edukasi, diagnostik dan penatalaksanaan malaria dan 
pelayanan yang lebih maksimal dalam satu rantai epidemiologi. Diharapkan sumber daya 
yang dimiliki dapat menjadi ujung tombak untuk program eliminasi malaria. 
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 Penelitian Malaria dapat membentuk suatu “Pola Baru” dalam kebijakan malaria 
nasional dengan mengembangkan High Reliability Organization Malaria (HROM) yang 
selama ini dikembangkan di Military Medicine yaitu suatu kebijakan konsisten terkait dengan 
health protection. Konsep tersebut berupa Leadership, Best Practise dan Implemented 
Technology Without Human and Environment Error. Untuk hal tersebut perlu penguatan  
organisasi (Komisi Malaria) , sistem (Jaringan komunikasi berkesinambungan untuk 
pelatihan , preventif dan pelayana malaria) dan SDM ( Tenaga terlatih malaria dalam 
berbagai stratifikasi). Konsep ini bertumpu membuat suatu jembatan diantara kebijakan dan 
tantangan ke depan dalam menghadapi masalah malaria dilapangan dengan pemenuhan SDM 
untuk survaillans den epidemiologi, biomolekuler dan networking development. Program ini 
sebenarnya sudah berjalan namun perlu suatu kesinambungan yang lebih optimal dengan 
melibatkan berbagai sektor. Misalnya untuk penelitian malaria dengan melibatkan LIPI, 
sehingga lebih terukur dan tersertifikasi, dimana Lembaga Biologi LIPI bertanggung jawab 
mengumpulkan Bioresources yang salah satunya untuk pengendalian malaria.9 
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Berdasarkan hal yang dikemukakan diatas, Algoritma yang diajukan sebagai berikut : 
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Kesimpulan 

 Pendekatan Epidemiologi Malaria bertumpu kepada upaya penanggulangan malaria 
secara menyuluruh. Pola historis dan perjalanan penyakit malaria merupakan filosofi dasar 
pengembangan epidemiologi malaria. Untuk menghadapi tantangan kedepan, epidemiologi 
malaria hendaknya menjadi alat ukur dengan berbasiskan perjalanan klinis (patogenesis), 
sistem kerja rumah sakit (assesment, monitoring dan evaluasi penatalaksanaan), komunitas 
(area endemik) dan penelitian sebagai suatu networking untuk mencapai suatu High 
Reliability Organization (HRO) manajemen malaria. Untuk itu suatu kemampuan dalam 
Leadership, Best practise dan Impelemented Technology Without Environment Error menjadi 
salah satu acuan kita.  
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