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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pes atau sampar atau plague  merupakan salah satu penyakit tertua yang dapat 

diidentifikasi oleh manusia (WHO, 1999) dan sampai sekarang masih menjadi 

momok bagi masyarakat dunia karena telah menyebabkan pandemi yang sangat 

mematikan (Butler, 2009). Pandemi pertama yang terjadi tahun 541-741 M di 

wilayah Mediterania membunuh 25 juta manusia (50-60% dari populasi) , 

kemudian pandemi kedua yang dikenal sebagai black death terjadi pada abad ke-

14 membunuh 60% populasi di Eropa (Abbott, et al, 2012; CDC, 2014). Pandemi 

ketiga terjadi pada tahun 1800an berawal dari Cina kemudian menyebar ke 

seluruh dunia dan menyebabkan 10 juta kematian. Pada abad ke-20 pes 

menyebabkan kematian yang sangat luas di India dan Vietnam (Butler, 2009; 

CDC, 2014). Abad  ke-21 ini isu tentang pes mengarah pada potensi besar pes 

sebagai senjata biologis, di samping kejadian penyakit pes yang masih ada pada 

abad ini (Butler, 2009).  

Dilaporkan sebanyak 38.000 kasus pes di seluruh dunia pada tahun 1989 -

2003 (Pham et.al, 2009). Tiap tahunnya terdapat 1.000-2.000 kasus pes yang 

dilaporkan kepada WHO (CDC, 2013). Pada tahun 2013 masih dilaporkan kasus 

pes sebanyak  783 kasus di dunia dengan 128 kematian (WHO, 2014). Wabah pes 

terjadi lagi pada tahun 2014 di Madagaskar yaitu sebanyak 263 kasus dengan 

kematian sebanyak 71 (CFR 27%) (WHO, 2015). Gambar 1.1 menunjukkan  

jumlah kasus pes di dunia berdasarkan wilayah mulai tahun 1954-2010: 
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Pes merupakan salah satu penyakit zoonosa (bersumber binatang) yang 

bersifat akut yang terdapat pada rodent dan bisa menular ke manusia lewat gigitan 

pinjal yang terdapat pada rodent tersebut (Depkes RI, 2008; Butler, 2009; Depkes 

RI, 2011). Pes disebut juga black death karena warna kulit penderita pes yang 

berubah menghitam sebab ganggren dan perdarahan subepidermal. Pes 

merupakan penyakit yang sangat berbahaya bagi manusia dengan Case Fatality 

Rate sebesar 30-60% jika tidak mendapatkan penanganan (WHO, 2014). Sampai 

saat ini pes tetap menjadi ancaman sebab masih terjadi kontak antara rodent liar 

dengan tikus rumah di daerah tertentu (Depkes RI, 2011).  

Penyakit pes merupakan salah satu penyakit yang masuk dalam International 

Health Regulation (IHR) sebagai Re-emerging Infectious Diseases atau penyakit 

yang mungkin akan timbul kembali dan berpotensi menimbulkan wabah atau 

kejadian luar biasa. Pes juga berpotensi menimbulkan Public Health Emergency 

of International Concern (masalah kesehatan masyarakat yang mendesak dan 

dapat menimbulkan keresahan secara internasional) (Depkes RI, 2008; Depkes RI, 

Sumber: Abbott, et al, 2012 
Gambar 1.1  Kasus pes pada manusia berdasarkan wilayah 

tahun 1954-2010 
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2011). Pes juga masuk ke dalam UU Karantina No. 1 dan 2 Tahun 1962  dan UU 

Wabah No. 4 Tahun 1984. Akibatnya, jika diketahui terjadi penyakit pes di suatu 

wilayah maka wilayah tersebut akan dikenakan peraturan karantina yang pada 

akhirnya akan terjadi embargo yang akan merugikan wilayah tersebut.  Satu saja 

kasus pes terjadi di suatu wilayah, maka sudah dikatakan wilayah tersebut 

mengalami KLB pes. Penyakit pes juga termasuk dalam penyakit zoonosa 

prioritas berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

4971 Tahun 2013. Pengendalian penyakit pes di Indonesia berada di bawah 

wewenang Pusat (Kementrian Kesehatan RI di bawah langsung Direktur Jendral 

Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan) dan membutuhkan 

pengamatan yang intensif (Depkes RI, 2008; Depkes RI, 2011). Gambar 1.2 

adalah peta penyebaran pes di seluruh dunia menurut negara yang telah 

melaporkan kasus pes sejak tahun 1970, di mana warna merah menunjukkan 

sumber penularan KLB pes yang terjadi di wilayah sekitarnya: 

 

 

 
Diketahui dari peta persebaran bahwa KLB pes yang tejadi di Indonesia 

bersumber di wilayah pulau Jawa. Awal mula penyakit ini terjadi di Indonesia 

Sumber: CDC, 2005b 

Gambar 1.2 Distribusi pes di seluruh dunia 
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karena masuknya kapal pembawa beras ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya 

pada tahun 1910 ketika tengah terjadi kekurangan pangan pada masa itu.  

Sebanyak 245.375 orang meninggal akibat penyakit pes pada tahun 1910-

1960. Angka kematian tertinggi terjadi pada tahun 1934 yaitu 23.275 orang 

(Depkes RI,2008). Sejak tahun 1960 tidak pernah lagi ada laporan kasus tentang 

pes pada manusia, namun tiba-tiba tahun 1968 dilaporkan kasus pes di Kecamatan 

Selo dan Cepogo, Boyolali (Depkes RI, 2008; Depkes RI, 2011). Pada tahun 1986 

dilaporkan pula kasus pes di Pasuruan, yaitu di Surorowo Kayukebek Kecamatan 

Tutur yang secara klinis ditemukan 24 penderita dan 21 di antaranya meninggal 

dunia (CFR sebesar 83,3%). Kemudian pada tahun 1997 di Dusun Surorowo 

terjadi KLB pes pada manusia dengan ditemukannya penderita pes bubo sebanyak 

5 orang, dan hasil pemeriksaan serologi menunjukkan positif antibodi pes ≥ 1:128 

dengan angka kematian nol (Depkes RI, 2008). Meskipun angka kematian nol, 

namun pes tetap menjadi masalah sebab satu kasus saja terjadi maka sudah 

dinyatakan KLB. Pada tahun 2004 terdapat 7 kasus, tahun 2005 11 kasus, tahun 

2006 4 kasus, kemudian pada tahun 2007 terjadi KLB pes dengan 82 kasus 

(Depkes RI, 2014a). Sejak tahun 2007 sampai 2014 tidak terdapat kasus pes di 

Kabupaten Pasuruan. Namun dari kejadian tersebut dapat diketahui bahwa pes 

yang terjadi di Pasuruan cenderung memiliki siklus 10 tahunan meskipun belum 

ada bukti ilmiah mengapa siklus 10 tahunan tersebut dapat terjadi. Sejak saat 

terjadinya wabah sampai sekarang tetap dilakukan pengamatan secara intensif. 

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya KLB Pes (Depkes RI, 2008; 
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Depkes RI, 2011; Depkes RI, 2013). Gambar 1.3 adalah hasil pemeriksaan 

spesimen pes pada manusia tahun 2004-2012: 

 

 
Sumber: Depkes RI, 2013 

Gambar 1.3 Hasil pemeriksaan spesimen Pes pada manusia tahun 2004-2012 
 

Pengamatan penyakit pes dilakukan di daerah fokus maupun daerah luar 

fokus. Daerah fokus yaitu daerah yang merupakan daerah endemis pes sedangkan 

daerah luar fokus meliputi pelabuhan laut dan udara, serta tempat keluar 

masuknya hasil pertanian atau barang lain dari dan ke daerah endemis pes 

(Depkes RI, 2008). Kegiatan pengamatan di daerah fokus harus dilakukan terus-

menerus secara aktif maupun pasif terhadap manusia dan hewan. Surveilans pes 

penyakit pes sampai sekarang masih dilakukan di Kabupaten Pasuruan dengan 

wilayah pengamatan meliputi Kecamatan Tutur, Tosari, Puspo, dan Pasrepan.  

Supaya pencegahan penyakit pes dapat dilakukan sedini mungkin, sistem 

surveilans yang baik sangat diperlukan. Sistem surveilans yang baik sangat 

dipengaruhi oleh sembilan atribut surveilans meliputi kesederhanaan, fleksibilitas, 

akseptabilitas, sensitifitas, nilai prediktif positif, kerepresentatifan, kualitas data, 

ketepatan waktu dan stabilitas. Sistem surveilans yang baik sangat diperlukan 
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dalam pengendalian penyakit pes mengingat adanya siklus pes 10 tahunan yang 

kemungkinan akan terjadi pada tahun 2017. Pengamatan terhadap faktor risiko 

perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kejadian pes.  Pengamatan 

tersebut sangatlah dipengaruhi oleh kemampuan petugas dalam melakukan 

pengamatan terhadap faktor risiko dan dukungan dana yang baik mengingat 

surveilans penyakit pes membutuhkan juga pengamatan laboratorium yang 

adekuat. Mengingat pula bahwa penyakit pes dapat menimbulkan masalah 

kesehatan masyarakat yang mendesak dan dapat menimbulkan keresahan secara 

internasional maka perlu dilakukan penelitian untuk mengevaluasi pelaksanaan 

sistem surveilans penyakit pes berdasarkan input, proses, dan outpunya serta 

berdasarkan atribut surveilans untuk mengembangkan sistem surveilans yang 

efektif dan efisien. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Penyakit pes merupakan penyakit yang dapat menimbulkan masalah kesehatan 

masyarakat dan dapat menimbulkan keresahan secara internasional, di mana di 

Jawa Timur penyakit ini masih terjadi tepatnya di wilayah Kabupaten Pasuruan. 

Salah satu pengendalian pes yang dilakukan adalah surveilans yang masih aktif 

dilakukan di Kabupaten Pasuruan sampai sekarang ini. Surveilans pes yang 

dilakukan di Pasuruan ini kemungkinan merupakan satu-satunya kegiatan 

pengamatan terhadap pes yang masih aktif dilakukan di Indonesia sebab ketiga 

pusat pengamatan pes lainnya yaitu di Jawa Barat (Ciwidey, Bandung), Jawa 

Tengah (Selo dan Cepogo, Boyolali), dan DI Yogyakarta (Cangringan, Sleman) 
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sudah tidak melakukan kegiatan seaktif tahun-tahun sebelumnya. Surveilans yang 

dilakukan di Pasuruan masih tetap dilaksanakan sebab masih ditemukan sero 

positif pada tikus meskipun titer rendah dan masih ditemukannya suspek pes bubo 

pada manusia sampai tahun 2013 (BBTKL PP, 2014). Meskipun pada tahun 2014 

tidak ditemukan suspek pes namun hasil pemeriksaan serologis pada penduduk 

pada tahun 2014 pun masih menunjukkan hasil positif meskipun dengan titer 

rendah, yaitu 1 orang dengan titer ≥ 1:10 dan 5 orang dengan titer < 1:10 (BBTKL 

PP, 2014). Oleh karena itu kegiatan surveilans masih perlu dilakukan mengingat 

masih adanya kemungkinan timbulnya penyakit pes. 

Kegiatan surveilans membutuhkan sumber data yang lengkap dan valid 

untuk menghasilkan informasi epidemiologi yang valid. Informasi epidemiologi 

yang didapatkan bisa menggambarkan suatu masalah kesehatan sehingga  dapat 

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penanggulangan penyakit 

sehingga kualitas data surveilans sangat penting perannya. Dukungan 

laboratorium yang adekuat dan kemampuan petugas yang baik untuk melakukan 

surveilans pes sangat diperlukan dalam pelaksanaan surveilans. Dibandingkan 

dengan negara lain, sistem surveilans pes yang ada di Indonesia masih belum baik 

dilihat dari tidak adanya laporan tentang kasus pes di Indonesia kepada WHO 

(WHO, 1999) padahal surveilans pes ini masih aktif dilaksanakan, terutama di 

Kabupaten Pasuruan (BBTKL PP, 2014) 

Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem surveilans pes di 

Kabupaten Pasuruan mengingat kewaspadaan dini harus dilakukan untuk 

menghadapi KLB pes yang kemungkinan akan terjadi pada 2017. 
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1.3 Batasan Masalah 

Evaluasi sistem surveilans pes di Kabupaten Pasuruan dimulai dari input 

(tenaga, dana, sumber data, frekuensi pengumpulan data, dan sarana), proses 

(pengumpulan, kompilasi, analisis, dan interpretasi data), dan output (diseminasi 

informasi dan informasi epidemiologi) kemudian pelaksanaan sistem surveilans 

pes tersebut dinilai menurut sembilan atribut (kesederhanaan, fleksibilitas, 

kualitas data, akseptabilitas, sensitifitas, nilai prediktif positif, kerepresentatifan, 

ketepatan waktu, dan stabilitas). 

 

1.4 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan sistem surveilans pes di Kabupaten Pasuruan 

meliputi input, proses, dan output? 

2. Bagaimana pelaksanaan sistem surveilans pes di Kabupaten Pasuruan dinilai 

dari atribut surveilansnya? 

3. Apa hambatan pelaksanaan sistem surveilans pes di Kabupaten Pasuruan? 

 

1.5 Tujuan 

1.5.1 Tujuan Umum 

Menilai efektifitas sistem surveilans pes di Kabupaten Pasuruan menurut 

sistem dan atribut surveilans. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi pelaksanaan sistem surveilans pes di Kabupaten Pasuruan 

meliputi input, proses, dan output. 
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2. Menilai sistem surveilans pes berdasarkan atribut sistem surveilans di 

Kabupaten Pasuruan. 

3. Mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan sistem surveilans pes di 

Kabupaten Pasuruan. 

 

1.6 Manfaat  

1.6.1 Bagi peneliti 

Mendapatkan hasil penelitian berupa gambaran dan evaluasi pelaksanaan 

sistem surveilans pes di Kabupaten Pasuruan sebagai bentuk aplikasi dari teori 

yang telah diperoleh selama perkuliahan 

1.6.2 Bagi instansi 

Menghasilkan informasi dan masukan untuk upaya pembenahan agar dapat 

dikembangkan sistem surveilans yang memadai dalam pengendalian penyakit pes. 

1.6.3 Bagi Fakultas 

Menambah pengetahuan dan penelitian ilmiah yang dapat menjadi 

perbendaharaan kepustakaan 

1.6.4 Bagi Masyarakat 

Manfaat secara tidak langsung berupa penanganan masalah pencegahan dan 

penaggulangan penyakit pes berbasis data surveilans. 

1.6.5 Bagi Responden 

Responden mendapatkan informasi mengenai hasil evaluasi surveilans pes, 

permasalahan dan alternatif solusinya sehingga dapat digunakan untuk 

meningkatkan kinerja selama ini. 
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