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Abstract
Zoonotic malaria is not a target of malaria elimination in Indonesia, however, since 2004 increasing zoonotic
malaria cases in South East Asia especially for Plasmodium knowlesi and P. cynomolgi should be a big
attention, especially for people who live around the forest or have forest-related work. This is a literature
review figuring an epidemiology of P. knowlesi and P. cynomolgi and the possibility if that second species
becomes a threat in Indonesia. Recently P. knowlesi cases have been found on macaca and also human in
Indonesia, while for P. cynomolgi, is still infect only macaca. Concerning that Indonesia has a similar condition
with the countries where P. cynomolgi cases were reported, therefore alertness, prevention and also control of
malaria should be continuously carried out in line with the malaria elimination efforts.
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Abstrak
Zoonotik malaria tidak termasuk dalam target eliminasi malaria di Indonesia, namun sejak tahun 2004
meningkatnya kasus zoonotik malaria di Asia Tenggara khususnya Plasmodium knowlesi dan Plasmodium
cynomolgi perlu menjadi perhatian terutama bagi masyarakat yang bermukim di sekitar hutan atau mempunyai
pekerjaan yang berkaitan dengan hutan. Artikel ini merupakan tinjauan pustaka yang mengulas tentang
epidemiologi P. knowlesi dan P. cynomolgi dan kemungkinan apakah P. cynomolgi menjadi ancaman di
Indonesia. Sampai saat ini kasus P. knowlesi telah ditemukan pada macaca dan manusia di Indonesia, sementara
P. cynomolgi hanya ditemukan pada macaca dan belum ditemukan pada manusia. Mengingat Indonesia
mempunyai kondisi yang serupa dengan wilayah dimana kasus P. cynomolgi pada manusia ditemukan, maka
kewaspadaan, pencegahan dan pengendalian malaria perlu terus dilakukan sejalan dengan upaya eliminasi
malaria.
Kata kunci : Zoonotik Malaria, P. knowlesi, P. cynomolgi, Indonesia

Pendahuluan
Malaria menjadi masalah kesehatan
global, dengan kasus mencapai 219 juta
dan kematian 435.000 orang pada tahun
2017.1 Plasmodium falciparum dan P.
vivax masih menjadi spesies dominan,
namun dalam satu dekade belakangan ini
telah dilaporkan adanya spesies lain yaitu
P. knowlesi yang dinyatakan sebagai
Plasmodium
kelima
yang
dapat
menginfeksi
manusia,
selain
P.
falciparum, P. vivax, P. malariae dan P.
ovale.2
Kasus P. knowlesi banyak dilaporkan
di Asia Tenggara, khususnya di
Malaysia.3–7 Selain P. knowlesi, ternyata di
Malaysia juga dilaporkan untuk pertama
kali, kasus zoonotik baru yaitu P.

cynomolgi pada tahun 2014.8 Menyusul
kemudian laporan kasus yang sama di
Kamboja pada tahun 2017 9 dan Denmark
pada tahun 2019.10
Indonesia merupakan daerah endemis
malaria,
untuk
eliminasi
malaria
ditargetkan dicapai pada tahun 2030 untuk
seluruh (514) kabupaten/kota, seperti yang
tertuang dalam Keputusan Menteri
Kesehatan no 293/Menkes/SK/IV/2009.11
Sampai bulan Juli 2019, dilaporkan
sebanyak 290 (56,4%) kabupaten/kota
telah mendapat sertifikat eliminasi
malaria.12 Suatu daerah dinyatakan bebas
malaria apabila kasus penularan setempat
(indigenous) tidak ditemukan lagi11,
terutama kasus P. falciparum, P. vivax dan
P. malariae dan P. ovale. Akan tetapi
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dengan ditemukannya kasus P. knowlesi di
Asia Tenggara termasuk di Indonesia,15–18
dan kasus P. cynomolgi di Malaysia8 dan
Kamboja9, menunjukkan kemungkinan
meningkatnya kasus malaria zoonotik.
Artikel ini merupakan studi pustaka,
melalui penelusuran literatur yang
diterbitkan
maupun
yang
belum
diterbitkan, yang diperoleh secara online
ataupun
dari
perpustakaan,
yang
membahas tentang P. knowlesi dan P.
cynomolgi terkait dengan epidemilogi,
kasus pada macaca dan manusia,
manisfestasi klinis dan kemungkinan P.
cynomolgi menjadi ancaman setelah P.
knowlesi di Indonesia di era eliminasi
malaria. Hal ini mengingat bahwa
indonesia merupakan negara tropis dan
banyak terdapat hutan dengan populasi
monyet yang tinggi. Dekatnya interaksi
antara monyet dengan masyarakat yang
tinggal di sekitar hutan perlunya
kewaspadaan penularan malaria dari
monyet ke manusia.17
Epidemiologi P. knowlesi
Secara alami P. knowlesi menginfeksi
monyet
ekor panjang (Macaca
fascicularis), monyet ekor pendek (M.
nemestrina), dan monyet daun (Presbytis
melalophus)17, akan tetapi di Taiwan P.
knowlesi juga menginfeksi M. cylopis.18
Infeksi P. knowlesi pada manusia pertama
kali terjadi di Malaysia pada tahun 1965,
kemudian menyusul laporan kasus yang
sama di beberapa negara di Asia Tenggara,
seperti
Malaysia3–7,
Singapura,19
20,21
22,23
Thailand,
Filipina,
, Laos24 dan
15–18
Indonesia.
Infeksi P. knowlesi pada
manusia di Indonesia dilaporkan terus
meningkat baik jumlah kasus maupun
lokasinya seperti di Aceh, Jambi,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Timur, dan Sumatera Utara.26
Di luar Asia Tenggara, kasus P. knowlesi
biasanya sebagai kasus impor karena yang
bersangkutan pernah singgah atau tinggal
di negara dimana kasus P. knowlesi pernah
ditemukan, seperti kasus yang ditemukan
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di Belanda, 19 Spanyol, 20 Swedia,21
Amerika Serikat,22 Jerman 29 dan Jepang.30
Sampai saat ini transmisi P. knowlesi
secara alami dari manusia ke manusia
belum terjadi. Transmisi dari monyet ke
manusia terjadi karena perantara gigitan
nyamuk Leucosphyrus group sebagai
vektor, dan di Sarawak Malaysia,
Anopheles latens merupakan vektor
dominan untuk transmisi P. knowlesi.31
Selain itu dilaporkan pula bahwa An.
Vagus, An. Sinensis, An. b. introlatus, An.
maculatus, An. kochi, An b.balabacensis
dan An. quadrimaculatus juga dapat
bertindak sebagai vektor.32
Morfologi P. knowlesi pada stadium
trofozoit muda menyerupai P. falciparum,
namun pada stadium skizon seringkali
menyerupai P. malariae sehingga secara
mikroskopis sulit untuk dibedakan. Oleh
karena itu diagnosis P. knowlesi harus
dikonfirmasi dengan pemeriksaan lain
yaitu pemeriksaan molekuler (Polymerase
Chain Reaction/ PCR).33 Dalam siklus
hidupnya, P. knowlesi juga mempunyai
siklus eristrosit yang paling singkat
dibandingkan dengan Plasmodium lainnya
yaitu 24 jam, dan dapat menyerang seluruh
umur eritrosit sehingga bila tidak
terdiagnosis dan segera diobati maka
jumlah parasit dapat meningkat dengan
tajam dalam waktu yang singkat dan
menyebabkan
malaria
berat.33,34
Manifestasi klinis infeksi P. knowlesi pada
manusia bervariasi, mulai dari demam
yang tidak spesifik sampai malaria berat
bahkan dapat menyebabkan kematian.
Tingkat keparahan infeksi ini tergantung
pada faktor dari manusia dan juga virulensi
parasit.35 Berdasarkan laporan dari
beberapa negara, parasit P. knowlesi masih
sensitif terhadap obat antimalaria antara
lain klorokuin. Tidak adanya stadium
hipnosoid pada P. knowlesi menyebabkan
tidak adanya kasus relaps 36
Epidemiologi P. cynomolgi
Selain P. knowlesi, ternyata parasit
malaria lain yang bersifat zoonotik yaitu P.
cynomolgi juga menjadi perhatian saat ini,
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yaitu sejak dilaporkan kasus tersebut
pertama kali pada manusia di wilayah
Semenanjung Malaysia pada tahun 2014.8
Menyusul kemudian laporan kasus yang
sama di tempat lain, seperti Sarawak,
Malaysia, Kamboja. dan Denmark.9,10,37
Parasit P.cynomolgi pertama kali
ditemukan oleh Mayer pada tahun 1907,
pada seekor monyet Macaca irus (M.
fascicularis, M. cynomolgus, crab-eating
macaque, Kra macaque) yang berasal dari
Jawa dan dibawa ke Jerman. Deskripsinya
secara lengkap kemudian dilanjutkan oleh
H W Mulligan pada tahun 1935, sekaligus
menyimpannya sebagai strain laboratorium
untuk pertama kali. P. cynomlogi yang
merupakan kelompok P.vivax biasanya
digunakan sebagai parasit model untuk P.
vivax, karena memiliki sifat karakteristik
yang serupa,36,38 yaitu mempunyai fase
dorman di liver dan menginfeksi sel darah
merah muda (retikulosit).36,39 Namun
pernyataan yang kedua ini tidak sesuai
dengan hasil penelitian sebelumnya oleh
Rhodain dan Lassman tahun 1939, yang
menunjukkan bahwa P. cynomolgi tidak
hanya menginfeksi retikulosit seperti
halnya P. vivax, meskipun subspecies dari
P. cynomolgi tersebut tidak disebutkan.38
Selain itu juga karena keterbatasan dari P.

vivax yang sampai saat ini masih sulit
untuk dikembangbiakkan di laboratorium
terutama untuk jangka waktu panjang.40
Siklus
hidup
semua
spesies
Plasmodium yang menyebabkan malaria
pada dasarnya sama, yaitu terdiri dari fase
seksual diikuti oleh sporogoni pada
nyamuk Anopheles dan fase aseksual
termasuk skizogoni eristrositik dan
preeritrositik pada inang (manusia ataupun
primata lainnya). Secara morfologi, P.
cynomolgi hampir sama dengan P. vivax,
yaitu pada stadium tropozoit lanjut
(growing trophozoite) sel darah merah
yang terinfeksi mengalami perbesaran
disertai timbulnya butir-butir “Shuffner”
dan pigmentasi. Sitoplasma parasit ini
menunjukkan bentuk amuboid disertai
pigmen berwarna coklat kekuningan yang
tersebar di sekitar sitoplasma. Tropozoit
yang
matang
menghasilkan
14-20
merozoit, dengan rata-rata 16 merozoit.38
Siklus aseksual berlangsung selama 48 jam
dan masa inkubasi terjadi antara 7-16 hari
dengan rata-rata 9,8 hari. Adanya stadium
hipnozoid menyebabkan P. cynomolgi
dapat kambuh atau relaps seperti P.
vivax.8,41,1 Secara mikroskopis morfologi
P. cynomolgi tampak seperti pada Gambar
1.

Gambar 1. Morfologi P. cynomolgi pada beberapa stadium (A. Tropozoit Muda, B-G.
Tropozoit Sedang Berkembang, H. Tropozoit yang Hampir Matang dan I. Mikrogamet)
(gambar ditampilkan dengan seijin penulis) 10
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Selain gambaran mikroskopis yang
menyerupai P. vivax, pemeriksaan secara
molekuler menunjukkan bahwa variasi
genetik P. cynomolgi sangat luas.
Pemeriksaan dengan marker microsatellite
pada 20 isolat P. cynomolgi baik strain
laboratorium maupun dari lapangan di
daerah Sarawak menunjukkan bahwa
variasi genetik P. cynomolgi sangat
banyak, terutama strain dari laboratorium
dibandingkan strain yang diperoleh dari
lapangan.31
Nyamuk anopheles bertindak sebagai
vektor P. cynomolgi sangat beragam.
Secara eksperimental dilaporkan beberapa
spesies nyamuk yang dapat bertindak
sebagai vektor P. cynomolgi antara lain
An. annularis An. balabacensis, An.
barbirostris, An. maculatus An. subpictus,
An. sundaicus, An. peditaeniatus 33 yang
semua ada dan merupakan vektor malaria
yang potensial di Indonesia.42–44
Infeksi P. cynomolgi pada macaca
Plasmodium cynomolgi pada Macaca
banyak ditemukan di beberapa negara di
Asia Tenggara antara lain; India,
Indonesia, Malaysia, Sri lanka, Pakistan,
Kamboja,
Laos,
Singapura
dan
Taiwan.38,45,46 Di Indonesia, publikasi
terkait kasus P. cynomolgi pada macaca
sangat terbatas.
Adanya infeksi P.
cynomolgi pada monyet dan orangutan di
Indonesia pernah dilaporkan oleh Reid
pada tahun 2006, selain terinfeksi oleh
plasmodium yang lain yaitu P. pitheci, P.
silvaticum dan P. vivax. Orangutan dapat
sebagai reservoir dari salah satu malaria
yang menginfeksi manusia dan juga
macaca.42 Namun pernyataan tersebut
kemudian dibantah oleh Singh dan Divis
tahun 2009 yang menyatakan bahwa
orangutan bukan merupakan inang P.
cynomolgi. Analisis sekuen menunjukkan
bahwa untuk memastikan orangutan
sebagai inang dari P. cynomolgi diperlukan
lebih banyak gen yang diperiksa, selain
gen small sub unit RNA (ssuRNA).43
Penelitian lain oleh Salwati tahun 2017,
melaporkan hasil pemeriksaan zoonotic
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malaria pada 53 monyet (M. fascicularis,
N. nemestrina dan Presbytis spp) yang
berasal dari provinsi Jambi dan Kepulauan
Riau. Secara mikroskopis ditemukan 38
(72%) monyet terinfeksi oleh Plasmodium
spp, dan dengan teknik PCR didapatkan 23
(60%) diantaranya terinfeksi oleh P.
cynomolgi, baik sebagai infeksi tunggal
maupun campuran P. cynomolgi dengan
Plasmodium spp lainnya.14 Selain di
Jambi, monyet yang berasal dari daerah
Sumatra Utara dan Pulau Bintan juga
diketahui terinfeksi oleh P. cynomolgy.
Infeksi ditemukan pada 74% dari 70
sampel monyet yang diperiksa. Lebih dari
90% diantaranya merupakan infeksi
tunggal P. cynomolgi, sisanya merupakan
infeksi campuran 2 jenis Plasmodium spp
(4%) dan 3 jenis Plasmodium spp (1%).45
Berdasarkan persentase multi infeksi
dengan P. cynomolgi, monyet dari Jambi
dan
Kepulauan
Riau
mempunyai
persentasi multi infeksi yang lebih tinggi
(31%)16 dibandingkan dengan yang
ditemukan di Sumatra Utara dan Pulau
Bintan (18%). Tabel 1 menunjukkan hasil
identifikjasi P. cynomolgi dari wilayah
Indonesia yang pernah dilaporkan.
Infeksi P. cynomolgi pada manusia
Pada awalnya P. cynomolgi hanya
menginfeksi macaca terutama di Asia.
Infeksi pada manusia jarang sekali terjadi,
walaupun pernah dilaporkan adanya
transmisi P. cynomolgi secara tidak
sengaja
pada
seorang
pekerja
laboratorium. Dengan morfologi yang
hampir sama, pekerja tersebut diduga
terinfeksi P. vivax. Setelah dilakukan
penelitian dengan menggigitkan nyamuk
yang mengandung P. cynomolgi pada
seorang sukarelawan, beberapa saat
kemudian ternyata sukarelawan tersebut
dinyatakan positif terinfeksi oleh P.
cynomolgi.44 Hal serupa terjadi pada
seorang pekerja wanita dari laboratorium
lain yang bekerja dengan macaca yang
terinfeksi P. cynomolgi.42 Hal ini
menunjukkan bahwa sebenarnya P.
cynomolgi dapat menginfeksi manusia,
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terutama yang pernah kontak dengan
Macaca yang terinfeksi atau mereka yang

tinggal dekat atau sekitar hutan.36

Tabel 1. Identifikasi P. cynomolgi pada Macaca dan Orangutan yang berasal dari
beberapa Provinsi di Indonesia 16,37,41,45
No

Jenis monyet

Asal

Jenis
pemeriksaan

Jumlah
diperiksa

Temuan P. cynomolgi

Referensi

Nested PCR
dan
sekuensing

86

24 positif Plasmodium (P.
cynomolgi, menyerupai P.
cynomolgi, P. inui dan P.
vivax)

Reid MJC dkk,
2006

Analisis
sekuen

NA

Perlu lebih dari satu gen
untuk memastikan orang
utan sebagai hospes P.
cynomolgi

Nested PCR

32

17 (53%)

Singh B et al,
2009 yang
membantah
pernyataan Reid
MJC dkk, 2006
Salwati E dkk,
2017

M. nemestrina.

4

4 (100%)

Presbytis sp

2

2 (100%)

50

48 (96%)

20

13 (65%)

Nested PCR

77

16 (23,4%)

Nested PCR

33

2 (6,1%)

1

Orang utan

Kalimantan
Tengah

2

Orang utan

NA

3

M. fascicularis

Jambi dan
Kepulauan Riau

4

M. fascicularis

Sumatra Utara

M. fascicularis

Pulau Bintan

5

M. fascicularis

6

M. fascicularis

Kalimantan
Selatan
Kalimantan
Tengah

Nested PCR

Zhang X dkk,
2016
Ompusunggu
dkk2014
Ompusunggu
dkk2014

Ket: NA= tidak ada keterangan

Secara alami, infeksi P. cynomolgi pada
manusia pertama kali dilaporkan oleh Ta et
al pada tahun 2014 di Trengganu
Malaysia. Infeksi ditemukan pada seorang
wanita umur 39 tahun, tinggal di daerah
bebas malaria dan tidak mempunyai
riwayat pernah menderita malaria atau
bepergian ke daerah endemis malaria.
Pasien tersebut menderita demam dengan
intensitas ringan-sedang dengan interval
24 jam, disertai dengan menggigil dan
batuk. Secara mikroskopis, pasien tersebut
awalnya
didiagnosa
terinfeksi
P.
malariae/P. knowlesi atau P. vivax, namun
dengan pemeriksaan lanjutan yaitu dengan
teknik PCR dan sequencing ternyata
disebabkan oleh infeksi P. cynomolgi.8
Kasus P. cynomolgi juga ditemukan di
Sarawak, Malaysia pada pemeriksaan 332
spesimen darah pasien malaria. Ditemukan
sebanyak 5 pasien yang terinfeksi
campuran P. cynomolgi dan P. knowlesi,

namun densitas P. cynomolgi sangat
rendah dibandingkan dengan densitas P.
knowlesi, sehingga seringkali tidak
terdeteksi dengan pemeriksan mikroskopis.
Sedangkan 327 spesimen lainnya terinfeksi
oleh P. falciparum, P. vivax, P. malariae,
P. ovale dan P. knowlesi baik sebagai
infeksi tunggal maupun campuran.37
Di luar Malaysia, kasus P. cynomolgi
berikutnya dilaporkan di Kamboja, melalui
survei malaria pada 5.422 penduduk umur
6 bulan - 65 tahun pada tahun 2013-2016.
Berbeda dengan kasus P. cynomolgi yang
ditemukan di Malaysia, 11 penduduk
ditemukan terinfeksi oleh P. cynomolgi
dan 2 orang lainnya terinfeksi oleh
campuran P. cynomolgi dan P. vivax
meskipun tidak menunjukkan gejala
malaria. Nilai rata-rata densitas parasit
dari P. cynomolgi adalah 3.604 parasit/mL.
Bila dilihat dari tipe gen dihydrofolate
reductase, maka semua P. cynomolgi yang
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ditemukan termasuk tipe wild.9 Kasus P.
cynomolgi terbaru dilaporkan pada seorang
wisatawan wanita Denmark, umur 37
tahun,
setelah berkunjung selama 6
minggu ke negara Malaysia dan Thailand,
termasuk bermalam di wilayah hutan, pada
bulan Agustus dan September 2018.10 Di
Indonesia, sampai saat ini belum
dilaporkan adanya penduduk yang
terinfeksi oleh P. cynomolgi.
Ancaman P. cynomolgi di Indonesia?
Indonesia merupakan salah satu negara
endemis malaria, terutama Indonesia
bagian Timur. Saat ini baru 56%
kabupaten/kota yang bebas malaria dan
secara bertahap seluruh wilayah di
Indonesia diharapkan akan bebas malaria
pada tahun 2030.1,2 Eliminasi malaria
merupakan upaya untuk menghentikan
penularan malaria setempat dalam satu
wilayah geografi tertentu. Meskipun masih
mungkin ditemukan kasus malaria, namun
bukan berasal dari wilayah tersebut,
sehingga dianggap sebagai kasus import 11
atau sebagai kasus zoonotik malaria.
Indonesia merupakan negara kepulauan,
namun separuh daratan Indonesia berupa
hutan.
Dengan
meningkatnya
perkembangan ekonomi dan kebutuhan
hidup seperti pemukiman, pekerjaaan,
wisata dan tingginya mobilitas, maka
pemukiman penduduk mulai bergeser dan
mendekati wilayah hutan. Hutan Indonesia
juga kaya akan satwa primata antara lain
macaca, yang merupakan salah satu hospes
reservoir malaria dan berpotensi sebagai
zoonotik malaria. Dengan ditemukannya
kasus P. knowlesi pada manusia di
beberapa negara Asia Tenggara termasuk
Indonesia 4-18 dan P. cynomolgi di
Malaysia dan Kamboja, 8–10 serta
kemungkinan malaria zoonotik lainnya
seperti P. inui, maka perlu menjadi
kewaspadaan bersama.
Infeksi P. cynomolgi dilaporkan tidak
menimbulkan gejala klinis yang berat dan
menyebabkan kematian, bahkan di
Kamboja ditemukan pada penduduk yang
tidak memilik gejala malaria,9 sehingga
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tidak terdeteksi dengan cepat. Meskipun
infeksi P. cynomolgi belum ditemukan
pada manusia di Indonesia, namun
beberapa penelitian menunjukkan adanya
infeksi P. cynomolgi pada macaca.14,45
Sebanyak 25 spesies nyamuk sebagai
vektor malaria telah dilaporkan di
Indonesia43 dan beberapa diantaranya
potensial
secara
alami
maupun
eksperimental dapat menularkan P.
cynomolgi.
Meskipun sampai saat ini belum
dilaporkan adanya penularan P. cynomolgi
dari manusia ke manusia,47 namun
kewaspadaan perlu dilakukan oleh
masyarakat terutama yang tinggal, bekerja
atau wisata di sekitar wilayah hutan, atau
yang memelihara hewan primata yang
berpotensi menularkan zoonotik malaria.
Upaya masyarakat setempat untuk
menghindari gigitan nyamuk agar tetap
dilaksanakan. Walaupun suatu daerah atau
kabupaten/kota telah dinyatakan bebas
malaria (mendapat sertifikat eliminasi),
namun kemampuan petugas kesehatan
untuk
identifikasi
malaria
secara
mikroskopis perlu dipertahankan, terutama
pada fasilitas pelayanan kesehatan
(Fasyankes) yang berada dekat hutan.
Peran bersama antara petugas kesehatan,
instansi terkait, dan masyarakat perlu
ditingkatkan untuk mencegah penularan
malaria termasuk zoonotik malaria,
sehingga eliminasi malaria di Indonesia
dapat tercapai. Adanya stadium hipnozoit
pada P. cynomolgi, memungkinkan
terjadinya relaps pada penderita dan hal ini
merupakan tantangan tersendiri dalam
diagnosa dan pengobatan malaria.
Kesimpulan
Dalam upaya eliminasi malaria,
meningkatnya zoonotik malaria yaitu P.
knowlesi dan P. cynomolgi di Asia
Tenggara, perlu menjadi perhatian.
Meskipun infeksi P. cynomolgi hanya
ditemukan pada macaca di Indonesia dan
belum ditemukan pada manusia, namun
mengingat banyaknya nyamuk vektor dan
mobilitas
serta interaksi
penduduk
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dengan macaca di sekitar hutan yang
semakin tinggi perlu menjadi kewaspadaan
bersama,
termasuk
kemungkinan
munculnya malaria zoonotik lainnya.
Surveilan dan diagnosis yang tepat perlu
ditegakkan sejalan dengan upaya eliminasi
malaria mengingat sebagian besar kasus
yang ditemukan tidak menunjukkan gejala
klinis malaria dan secara mikroskopis P.
cynomolgi menyerupai P. vivax.
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