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Kata pengantar drh. I Ketut Diarmita 

Besarnya kerugian ekonomi dan 
banyaknya jumlah korban baik 
hewan maupun manusia, telah 
menyadarkan akan pentingnya 
pengendalian zoonosis. Sampai saat 
ini, terdapat 300 penyakit hewan 
yang dapat menulari manusia, dan 
Indonesia termasuk hotspot yang 
berpotensi mengalami ledakan kasus 
zoonosis dan Penyakit Infeksi Baru/
Berulang (PIB).

Direktorat Jenderal Peternakan 
dan Kesehatan Hewan 
adalah institusi teknis yang 
bertanggungjawab terhadap 
peningkatan produksi peternakan 
dalam rangka mencukupi kebutuhan 
protein hewani untuk masyarakat 
Indonesia serta upaya peningkatan 
kesehatan hewan untuk mencegah 
muncul dan menyebarnya penyakit 
hewan, khususnya penyakit hewan 
yang menular ke manusia 
atau disebut juga zoonosis. 
Dalam upaya pencegahan dan 
pengendalian penyakit hewan, 
Direktorat Jenderal Peternakan dan 
Kesehatan Hewan juga mendapat 
dukungan dari FAO ECTAD 
Indonesia.

Dalam laporan tahunan FAO 
ECTAD Indonesia 2018 ini disajikan 
informasi terkait kegiatan Direktorat 
Jenderal Peternakan dan Kesehatan 
Hewan bersama-sama dengan 
FAO ECTAD Indonesia dalam 
menghadapi ancaman pandemi 
yang akan muncul atau Emerging 

Pandemic Threat, Antimicrobial 
Resistance (AMR), PIB dan Zoonosis, 
termasuk isu terkait produksi ternak 
guna mendukung keamanan dan 
ketahanan pangan di Indonesia, 
keberhasilan dan tantangannya 
serta solusi permasalahan yang 
memerlukan keterlibatan peran 
masyarakat khususnya kegiatan yang 
dilaksanakan dalam Program EPT-2 
Tahun 2017.

Pada kesempatan ini, saya 
menyampaikan penghargaan 
dan ucapan terima kasih kepada 
FAO ECTAD Indonesia yang telah 
mendukung upaya Direktorat Jenderal 
Peternakan dan Kesehatan Hewan 
dalam melaksanakan program 
pencegahan dan pengendalian 
penyakit hewan menular, terutama 
Al dan rabies serta menghadapi 
ancaman munculnya Penyakit 
Infeksi Baru/Berulang, isu-isu terkait 
AMR dan zoonosis lainnya melalui 
berbagai macam kegiatan. Semoga 
kegiatankegiatan yang bermanfaat 
dapat terus kami lanjutkan untuk 
mencapai cita-cita Indonesia bebas 
dari penyakit hewan menular.

Pertama-tama, saya panjatkan 
puji dan syukur kepada Tuhan 
YME karena atas karunia-

Nya Laporan Tahunan FAO 
ECTAD Indonesia 2018 ini dapat 
diterbitkan. Sejak tahun 2006, 
Direktorat Jenderal Peternakan dan 
Kesehatan Hewan telah bekerja 
sama dengan FAO ECTAD Indonesia 
dalam menangani wabah penyakit 
Highly Pathogenic Avian lnfluenza (HPAI 
atau Al) di Indonesia. Kerjasama 
teknik ini terus berlanjut dan 
mencakup aspek yang lebih luas lagi 
sebagaimana yang dituangkan dalam 
program Emerging Pandemic Threat-2 
(EPT-2) yang sedang berjalan saat ini.

Sejak tahun 2005, Indonesia menjadi 
salah satu episentrum bagi virus 
avian influenza (AI) yang menginfeksi 
manusia lebih banyak dari negara-
negara lain sampai tahun 2014. 

drh. I Ketut Diarmita, MP.
Direktur Jenderal Peternakan dan 

Kesehatan Hewan
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Anak-anak bermain kacamata yang didapat dari petugas kesehatan hewan saat kegiatan sampling surveilans triangulasi di Kabupaten Majene, West Sulawesi.  
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Kata pengantar Dr. James J. McGrane 

tersebut memberikan tantangan 
besar terhadap kesehatan hewan, 
kesehatan manusia dan kesehatan 
lingkungan serta pertumbuhan 
ekonomi global. Untuk mencegah 
atau membatasi sebaran penyakit-
penyakit tersebut, dibutuhkan 
sebuah pendekatan menyeluruh dan 
proaktif yang melibatkan kolaborasi 
lintas sektor, berbagai disiplin teknis 
yang berbeda dan sumber daya 
yang tidak sedikit – pendekatan One 
Health. 

Dengan pertumbuhan populasi, 
globalisasi dan degradasi lingkungan 
yang terjadi sangat cepat, ancaman-
ancaman terhadap kesehatan 
menjadi semakin kompleks dan 
tidak mungkin diselesaikan oleh satu 
sektor saja. Pendekatan One Health 
menitikberatkan pada gagasan 
bahwa permasalahan yang berimbas 
pada kesehatan manusia, hewan dan 
lingkungan hanya dapat dipecahkan 
dengan kerjasama lintas sektor. 

Sebagai bagian dari Program 
Emerging Pandemic Threats 2 (EPT2) 
USAID, FAO bekerja bersama dengan 
Kementerian Pertanian, Kementerian 
Kesehatan dan Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
untuk meningkatkan kapasitas dan 
kemampuan dalam menangani 
penyakit-penyakit infeksius emerging 

dan zoonosis. Ancaman global 
Resistensi Antimikroba (Antimicrobial 
Resistance – AMR) mendapatkan 
perhatian yang lebih besar di dalam 
program ECTAD program tahun ini 
dan AMR serta mengkomunikasikan 
One Health kepada publik akan 
mendapatkan dukungan lebih pada 
tahun terakhir program EPT2. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, 
FAO Emergency Centre for 
Transboundary Animal Diseases 
(ECTAD) bekerja bersama-sama 
dengan kementerian-kementerian 
teknis Pemerintah Republik 
Indonesia, Dinas-dinas Peternakan 
dan Kesehatan Hewan, WHO, USAID, 
Proyek AIP-EID Australia, mitra-
mitra sektor swasta dan organisasi-
organisasi kemasyarakatan. 

FAO menyampaikan ucapan 
terima kasih kepada mitra teknis 
Direktorat Jenderal Peternakan dan 
Kesehatan Hewan serta donor kami 
USAID atas dukungan program 
yang berkelanjutan. Panduan 
dan dukungan Perwakilan FAO di 
Indonesia juga sangat kami hargai. 

Krisis Ebola di Afrika Barat (2013-
2016) dan Republik Demokrat 
Kongo (2018), HPAI H7N9 

epidemi avian influenza di Tiongkok, 
Middle-East Respiratory Syndrome 
(MERS) corona virus, dan juga wabah 
virus Nipah yang baru-baru ini 
terjadi di India mengingatkan kita 
pentingnya peningkatan kemampuan 
mendeteksi dan merespon Penyakit-
penyakit Infeksius Emerging (PIE) 
dan zoonosis. Penyebaran penyakit-
penyakit tersebut, seperti MERS-
CoV, virus-virus Avian Influenza 
H5N1, H5N6 dan H5N8, menjadi 
perhatian di dunia yang sekarang ini 
telah saling terhubung satu sama 
lain. Ancaman-ancaman biologis 

vii

James J. McGrane
Pimpinan tim ECTAD
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Pencegahan dan pengendalian zoonosis dan PIB 
bergantung pada deteksi dini agen penyebab 
penyakit. Deteksi dini patogen ini memainkan peran 

penting dalam pembuatan kebijakan untuk pencegahan 
penyakit, terutama untuk pengendalian dan pencegahan. 
Karena itu, memiliki laboratorium yang lengkap dengan 
kapasitas untuk mendeteksi Zoonosis dan PIB secara tepat 

waktu sangat penting untuk manajemen risiko penyakit di 
Indonesia. 
Surveilans tertarget untuk lingkungan berisiko tinggi dan 
hewan yang rentan terkena zoonosis dan PIB, termasuk 
satwa liar yang dibudidayakan dan burung bermigrasi 
adalah hal yang penting untuk deteksi dini penyakit.

Pemburu Belibis di Desa Bararawa, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, menunjukkan hasil tangkapannya. H9N2 terdeteksi di antara burung-
burung migran yang  berisiko tinggi menularkan penyakit di Kalimantan Selatan © FAO/Sadewa



1Manajemen Risiko untuk Avian 
Influenza, Zoonosis lainnya dan 
Penyakit Infeksi Baru/Berulang (PIB) 
di Indonesia

1.1 Meningkatkan kapasitas 
untuk mendeteksi 
dan mencegah PIE di 
Indonesia 

Indonesia sekarang memiliki 
kemampuan untuk deteksi dini PIB

Indonesia telah diidentifikasi sebagai 
salah satu ‘Hotspot’ untuk PIB di Asia. 
Risiko munculnya virus avian influenza 
baru menjadi sangat dekat melalui 
re-assortment dan mutasi, terutama 
karena sirkulasi bersama dari H5N1 
clade berbeda dengan virus avian 
influenza lainnya seperti LPAI H9N2.  

Burung liar dikenali sebagai reservoir 
dari sebagian besar virus influenza 
A. Kabupaten Hulu Sungai Utara di 

Kalimantan Selatan adalah daerah 
perhentian untuk satu jenis burung liar 
yaitu belibis (Dendrocygna arcuata).  

Belibis memiliki nilai ekonomi bagi  
masyarakat di Hulu Sungai Utara.  
Belibis dijual sebagai daging itik. 
Orang menangkap burung tersebut 
untuk dibudidayakan. Perilaku ini 

menciptakan kontak erat antara 
burung liar, unggas domestik, 
ternak dan manusia di rawa-
rawa, pasar unggas serta daerah 
pengepul. Alasan – alasa di atas 
membuat BVet Banjarbaru, 
bersama dengan FAO ECTAD 
memulai surveilans belibis di 
Kalimantan Selatan.  

Pada tahun 2017, H9N2 terdeteksi 
pada Belibis di Kalimantan Selatan. 
Temuan ini akan mendorong 
upaya untuk membuat surveilans 
belibis menjadi kegiatan surveilans 
rutin di daerah tersebut.

Babi juga memegang peran 
penting dalam ekologi virus 
influenza A karena babi peka 
terhadap virus dari keturunan 
burung atau mamalia, dan 
berfungsi sebagai “tempat 
percampuran” (mixing vessel) untuk 
berbagai jenis virus influenza 
sehingga dapat terjadi re-
assortment dan adaptasi inang.    

Pada tahun 2017, BVet Subang, 
BVet Medan, bersama dengan 
FAO ECTAD, melakukan surveilans 
influenza pada babi sebagai 
bagian dari program surveilans 
rutin Balai tersebut. Hasil uji dari 
surveilans babi di Sumatera Utara 
menunjukkan bahwa Influenza A 
terdeteksi dan telah bersirkulasi 
pada populasi babi di area 
tertarget.    

Tahun 2017, H9N2 terdeteksi 
pada Belibis di Kalimantan 

Selatan. Hasil ini akan 
mendorong upaya untuk 

membuat surveilans belibis 
menjadi kegiatan surveilans 

rutin di daerah tersebut

Shorebirds Waterfowl

Domestic
birds

Humans

Mammals
(Primarily swine)

Natural
avian influenza

cycle

Pandemic
disease

cycle

Penyebaran virus flu burung dari burung liar dengan risiko pandemi
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BVet untuk meningkatkan sistem dan 
protokol pada masing-masing Balai. 
Salah satu area bermasalah yang 
diidentifikasi pada masa pelatihan 
adalah lembar catatan laboratorium. 
Secara umum, lembar laporan tidak 
menangkap seluruh informasi yang 
diperlukan untuk memastikan kualitas 
hasil uji.  

Sebuah lembar catatan yang 
baik harus memiliki format yang 
terstandarisasi, termasuk informasi 
mengenai kontrol positif dan nomor 
batch dari reagensia, sehingga 
meningkatkan pelacakan serta 
validitas hasil uji. Saat sistem jaminan 
mutu (quality assurance- QA) sudah 
tersedia di BBVet dan BVet, isu kecil 
ini bisa menjadi masalah yang lebih 
besar di masa depan, terutama jika 

Surveilans tertriangulasi, sebuah upaya untuk 
mengidentifikasi potensi ancaman PIB  
di Indonesia

Surveilans triangulasi mengikuti pendekatan One Health, yang 
melibatkan pengawasan interaksi   antara (interface) manusia-
ternak-satwa liar untuk mendeteksi secara dini virus yang bisa 
menjadi PIB.   

BBVet Maros dipilih sebagai penanggung jawab kegiatan surveilans 
triangulasi. BBVet Denpasar mendukung pengujian sampel untuk 
mengidentifikasi virus. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara 
Kementerian Pertanian (Kementan), FAO ECTAD dan PREDICT2. 

Pada 2017, BBVet Maros dan BBVet Denpasar bersama FAO ECTAD 
mendeteksi virus dari famili virus yang memiliki potensi PIB (corona, 
paramyxo dan influenza) pada ternak di Pulau Sulawesi di area yang 
memiliki interaksi antara yang tinggi dengan reservoir satwa liar.
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984 animals in 4 provinces

2769 specimens

51 were positive for 
paramyxo, corona and 

influenza virus

1.2  Sistem Surveilans yang 
Kompeten untuk Avian 
Influenza 

Sistem Surveilans Pasar Unggas Hidup 
(LBM) berhasil mendeteksi dini virus H9N2 

Sejak 2009, Surveilans Pasar 
Unggas Hidup (LBM) telah diadopsi 
oleh Direktorat Kesehatan Hewan 
(Ditkeswan) Kementerian Pertanian 
(Kementan) sebagai perangkat 
surveilans untuk memonitor sirkulasi 
virus HPAI di Indonesia. Hampir 100% 
virus H5N1 yang terdeteksi dan diisolasi 

Pada tahun 2017, tingkat 
H9N2 yang terdeteksi di 

pasar lebih tinggi dari H5N1. 
H9N2 telah menyebabkan 
kerugian produksi besar 
pada peternakan petelur 

(layer), walau kematian masih 
terbatas (<5%).

dari pengumpulan sampel 
surveilans LBM sekarang adalah 
clade 2.3.2.1, sementara clade 
yang lebih dulu, yaitu virus 2.1.3 
hanya ditemukan di Sumatera 
Utara.  

Sejak 2016 virus low pathogenic 
avian influenza (LPAI) H9N2, 
telah terdeteksi di Indonesia. 
Sirkulasi terus meningkat dan 
sudah menyebar secara luas di 
dalam negeri. Pada tahun 2017, 
tingkat H9N2 yang terdeteksi 
di pasar lebih tinggi dari H5N1. 
H9N2 telah menyebabkan 
kerugian besar produksi pada 

peternakan petelur (layer), walau 
kematian masih terbatas (<5%).

1.2.1   Harmonisasi Lembar 
Catatan Laboratorium serta 
SOP untuk meningkatkan 
Jaminan Mutu (QA) 

BBVet-BVet sepakat untuk mengambil 
peran yang lebih besar untuk 
meningkatkan dan mengharmonisasi 
lembar catatan laboratorium. 

Komponen laboratorium FAO ECTAD 
bekerjasama dengan seluruh BBVet-

SWINE
INFLUENZA

BELIBIS
SURVEILLANCE

528 birds samples

39 serology positive for 
antibody H9N2 
8 positive for influenza 
type A

1631 samples

19 positive Influenza type A 
237 serology positive for 
antibody type A
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Penyakit Infeksi Baru/Berulang (PIB) di Indonesia

Penyesuaian kapasitas laboratorium Indonesia dengan 
standar global

Laboratory Mapping Tool (LMT) FAO, yang mewakili salah satu standar global untuk 
menilai kapasitas laboratorium untuk mendiagnosa PIB dan mendeteksi patogen 
penting, telah diperkenalkan ke laboratorium kesehatan hewan DJ-PKH sejak 2012. 

Pada awal 2017, aplikasi dari LMT FAO telah diperluas ke laboratorium jejaring 
universitas One Health (INDOHUN) dan laboratorium kesehatan masyarakat. 

Melalui pendanaan USAID PRESTASI, video E-learning diproduksi untuk mendukung 
proses pelatihan LMT. Selain itu, LMT FAO versi Bahasa Inggris telah diterjemahkan 
ke dalam Bahasa Indonesia dan saat ini siap untuk didistribusikan lebih luas dan 
digunakan oleh staf laboratorium di Indonesia.   

Perangkat ini telah digunakan oleh DJ-PKH dan dilihat sebagai cara yang mudah 
untuk penilaian 
mandiri laboratorium 
secara rutin untuk 
mengawasi kapasitas 
laboratorium seiring 
dengan waktu dan 
meningkatkan 
atau memperluas 
kapasitas seperti 
terindikasi.
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animal health laboratories, 
human health laboratories, 
university laboratories, 
provincial animal health labs and 
provincial health laboratories 

gained expertise in applying the General/core FAO 
Laboratory Mapping Tool

13
13

9
9
7

ada konflik antara dua laboratorium 
serta klien yang meminta pengujian.  

Mengikuti serangkaian pelatihan QA 
yang dilakukan oleh FAO pada tahun 
2017, setiap BBVet-BVet telah setuju 
untuk mengambil tanggung jawab 
lebih besar dalam meningkatkan dan 
mengharmonisasi lembar laporan 
masing-masing. Selanjutnya, akan 
mengambil langkah yang diperlukan 
untuk memproduksi dan mendistribusi 
kontrol positif antar jejaring lab, yang 
akan melakukan validasi hasil uji 
laboratorium lebih jauh. 

1.3  Peningkatan Sistem 
Kesiagaan dan Respon 
untuk Penyakit Zoonotik 
dan PIB 

Pencegahan penyakit zoonotik yang 
tertarget dan respon cepat dapat dicapai 
melalui komunikasi risiko yang kompeten.

Indonesia dianggap memiliki risiko 
tinggi untuk masuknya penyakit 
zoonotik dari negara tetangga, dan 
dianggap sebagai hotspot untuk 
PIB di Asia. Karena itu Indonesia 
memerlukan pendekatan yang 
terintegrasi, komprehensif 
dan efektif untuk deteksi dini, 
pencegahan tertarget dan respon 
cepat. Untuk mentargetkan 
penggunaan sumberdaya dalam 
menangani risiko wabah dengan 
efektif, dibutuhkan penilaian risiko-
risiko potensial patogen manusia 
dan/atau hewan.  

Pada tahun 2017, sebuah 
lokakarya penilaian risiko (RA) 
dilaksanakan untuk pejabat 
Kementan. Lokakarya tersebut 
berhasil melatih tim penilaian 
risiko kesehatan hewan dari 
berbagai unit kerja dan dengan 
berbagai keahlian didalam lingkup 

Sebagai hasil dari kegiatan 
tersebut, DJ-PKH menyadari 
pentingnya menjadwalkan 

penilaian risiko PIE. 
Pemerintah Indonesia telah 
mengalokasikan dana untuk 
melakukan penilaian risiko 

dalam Kementan.

Kementan (DJ-PKH, BBLitVet 
dan Karantina Hewan). Tim ini 
dilatih untuk menilai potensi 
bahaya PIB di daerah risiko tinggi 
sebagai bagian dari mekanisme 
kesiapsiagaan penyakit. Dr Caryl 
Lockhart dari Kansas State 
University  memfasilitasi pelatihan 
tersebut.    

Mengikuti pelatihan di tahun 
2017, sebuah penilaian risiko 
kesehatan hewan telah dilakukan 
di Kalimantan Barat. Penilaian 
tersebut mengidentifikasi virus 
NIPAH sebagai potensi bahaya di 
provinsi tersebut. Hasil RA akan 
digunakan untuk meningkatkan 
panduan kesiapsiagaan darurat 
kesehatan hewan untuk PIB di 
Indonesia.  

Sebagai hasil dari kegiatan 
tersebut, DJ-PKH menyadari 
pentingnya menjadwalkan 
penilaian risiko PIB. Pemerintah 
Indonesia telah mengalokasikan 
dana untuk melakukan penilaian 
risiko dalam Kementan.

Juga di tahun 2017, sebuah 
lokakarya pemetaan risiko PIB dan 
zoonosis dilaksanakan oleh FAO 
dan DJ-PKH dengan kementerian 
lintas sektor serta para pemangku 
kepentingan. Sebagai hasilnya, 
pemetaan risiko PIB saat ini akan 
digabungkan dengan sistem 
pemetaan risiko Kemenko PMK.
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Kisah dari lapangan 

Kerjasama lintas sektor 
dibutuhkan untuk surveilans 
triangulasi 

Untuk memungkinkan deteksi dini 
penyakit, diperlukan kerjasama 
erat antara pejabat dari petugas 
kesehatan hewan, kesehatan 
manusia, kesehatan satwa liar dan 
masyarakat.

© Muflihanah

Drh. Muhlihanah, ahli biologi 
molekuler di BBVet Maros, Sulawesi 
Selatan, hampir tidak pernah 
mengalami hari sepi di kantornya. 
Ia bertanggung jawab untuk 
melakukan penyidikan kematian 
mendadak ternak dan unggas di 
10 provinsi di Indonesia Timur 
yang dilayani oleh BBVet Maros. 
Menurut drh. Muhlihanah, akrab 
dipanggil Dokter Hanah, kematian 
mendadak ternak dan unggas 
merupakan ancaman serius 
terhadap kesehatan masyarakat.  

“Di Sulawesi, yang merupakan 
salah satu pulau yang ditangani 
oleh BBVet Maros, terdapat 
keanekaragaman hayati yang cukup 
tinggi, termasuk populasi ternak 
yang cukup besar. Konsumsi daging 

satwa liar cukup umum diantara 
penduduk Sulawesi, ini juga 
merupakan faktor risiko potensial 
untuk “spill-over” penyakit dari 
satwa liar kepada manusia. Karena 
itu, deteksi dini zoonosis (penyakit 
hewan yang bisa disebarkan 
ke manusia) dan PIB sangatlah 
penting” kata Dokter Hanah.   

Namun, deteksi dini ini tidak 
mudah, mengingat pekerjaan 
sehari-hari Dr Hanah di bidang 
kesehatan hewan cukup 
menantang. Kerjasama lintas 
sektor serta keterlibatan 
masyarakat diperlukan untuk 
membantu melaporkan kejadian 
kematian ternak skala besar. “Jadi 
ketika FAO memperkenalkan kami 
kepada surveilans triangulasi untuk 
pertama kali di tahun 2015, kami 
melihat hal ini cukup berguna 
untuk mendeteksi penyakit baru, 
terutama yang ditularkan dari 
satwa liar ke ternak atau dari satwa 
liar ke manusia” kata seorang anak 
kandang peternakan dan ibu dari 
dua orang anak.  

Drh. Hanah menjelaskan bahwa 
melalui surveilans triangulasi, 

ketiga sektor yang masing-masing 
berfokus pada kesehatan hewan, 
kesehatan manusia dan kesehatan 
satwa liar didorong untuk dapat 
bekerjasama menghadapi ancaman 
penyakit-penyakit tersebut. 

Contoh dari kerjasama ini 
adalah ketika drh. Hanah 
mengambil sampel ternak. Beliau 
mengkomunikasikan kegiatan 
itu dengan PREDICT Indonesia, 
partner FAO dalam proyek EPT-
2 yang berfokus pada satwa 
liar dan kesehatan manusia, 
untuk memastikan bahwa lokasi 
pengambilan sampel ternak dekat 
dengan lokasi pengambilan sampel 
satwa liar. “Jika lokasi berdekatan, 
maka ada kemungkinan besar 
terjadi interaksi antara satwa liar 
dan ternak” kata dokter tersebut. 

Masih ada banyak tantangan yang 
dihadapi drh. Hanah dan timnya 
di BBVet Maros. Walau demikian, 
melalui koordinasi dan surveilans 
triangulasi terintegrasi, drh. Hanah 
dapat sedikit bernafas lega, karena 
ancaman zoonosis dan PIB dapat 
diantisipasi dengan baik.

© FAO



Pengembangan kapasitas  
One Health 2

Pengendalian penyakit zoonotik secara global 
saat ini bergerak menuju konsep “One Health”. 
“One Health” adalah sebuah upaya kolaboratif 

dari praktisi kesehatan (dokter hewan, dokter manusia, 
petugas kesehatan masyarakat, para ahli epidemiologi, 
ekologi, toxikologi, ahli lingkungan hidup, dan lain-
lain) serta badan-badan terkait untuk mencapai tingkat 
kesehatan optimal pada masyarakat, pertanian dan 
peternakan, satwa liar dan lingkungan.   

Indonesia telah menciptakan sinergi lintas sektor 
dalam upaya melawan Penyakit Infeksi Baru/Berulang 

serta Berulang (PIB) sehingga membuka jalan untuk 
pengembangan kapasitas One Health di berbagai sektor 
untuk interaksi antara kesehatan manusia, hewan dan 
lingkungan.  

Satwa liar menjadi perhatian banyak pihak, terutama 
sektor kesehatan, mengingat penyakit satwa liar 
merupakan potensi zoonosis. Pengembangan kapasitas 
pada sektor satwa liar sangatlah penting untuk adanya 
sistem terintegrasi untuk mencegah, mendeteksi dan 
mengendalikan penyakit zoonotik.

Sebuah simulasi implementasi pendekatan One Health untuk para pemangku kepentingan lintas sektor di Ketapang, Kalimantan Barat.
© FAO/Sadewa
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2.1  Membangun kapasitas 
sumber daya manusia 
pada tiga sektor untuk 
Program One Health

Kesepakatan Bogor adalah basis kegiatan 
program One Health di Indonesia. 

Inti dari pembangunan kapasitas One 
Health adalah deteksi, pelaporan 
dan respon dini. Bersama dengan 
ketiga kementerian sektoral, FAO 
ECTAD mengambil langkah pertama 
dalam merancang kapasitas One 
Health dengan menilai sumber 
daya pada setiap kementerian dan 
mengidentifikasikan kebutuhan 
peningkatan kapasitas masing-masing 
sektor.  

Mengembangkan kapasitas One Health 
bukan saja merupakan cara paling 
efektif dalam merespon ancaman oleh 
Penyakit Infeksi Baru/Berulang (PIB 
dan zoonosis), namun juga sebagai 
pemicu dalam menciptakan kolaborasi 
yang lebih kuat, dukungan bersama 
serta berbagi pengetahuan, praktek 
terbaik serta informasi diantara 
Kementerian Pertanian (Kementan), 
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 
serta Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan 
(Kemen-LHK).  

Pada tahun 2017, 
tiga kementerian 
menyetujui 
peningkatan 
kompetensi One 
Health untuk 
petugas pada 
lini garis depan 
di lapangan. 
Untuk Kementan, 
kompetensi 
dibangun pada 
area surveilans 
penyakit dan 
respon cepat, 

menargetkan petugas kesehatan 
hewan pada Puskeswan. Kompetensi 
Kemenkes ditargetkan pada 
petugas Puskesmas, memfokuskan 
pada surveilans, pencegahan dan 
pengendalian.  Untuk Kemen-LHK, 
pengembangan kapasitas difokuskan 
pada deteksi awal pada satwa liar, 
yang melibatkan Petugas Pengendalian 
Ekosistem Hutan, Polisi Hutan dan 
Petugas Kesehatan Satwa Liar.      

Kesepakatan ini ditandatangani oleh 
perwakilan dari tiga kementerian serta 
Kementerian Koordinasi Pembangunan 
Manusia dan Budaya (Kemenko PMK) 
dalam sebuah dokumen yang disebut 
“Kesepakatan Bogor”. 

Melengkapi kompetensi yang akan 
dibangun, pada ketiga sektor juga 
akan dilakukan pelatihan untuk 
meningkatkan kompetensi mengenai 
Investigasi Wabah Penyakit Terintegrasi 
(ketiga sektor), termasuk berbagi 
informasi, penilaian risiko cepat serta 
investigasi penyakit.

2.2  Sulawesi Utara dipilih 
sebagai daerah 
pengembangan kapasitas 
“One Health 

Sektor satwa liar memegang peranan 
penting untuk mencegah, mendeteksi 
dan mengendalikan penyakit zoonotik 
dalam kapasitas pengembangan One 
Health.

Pejabat pemerintah dari ketiga 
sektor yaitu Kementan, Kemenkes 
dan Kemen-LHK, bersama dengan 
FAO ECTAD menyetujui dipilihnya 
Kabupaten Minahasa, Sulawesi 
Utara, sebagai wilayah ke-4 untuk uji 
coba One Health.  

Minahasa dipilih karena kabupaten 
tersebut memiliki risiko yang 
tinggi untuk PIB dan zoonosis. Di 
Minahasa, masyarakat berinteraksi 
secara dekat dengan satwa liar 
sebagai bagian dari budaya mereka. 
Konsumsi daging satwa liar masih 
sangat umum di Sulawesi dan 
Minahasa dan diidentifikasikan 
sebagai pusat perdagangan satwa 
liar ilegal. Hubungan dengan negara-
negara lain di Asia Tenggara juga 
membuat Sulawesi rentan terhadap 
masuknya penyakit baru.  

Minahasa juga memiliki dukungan 
kuat dari propinsi Sulawesi Utara 
serta pemerintah kabupaten untuk 
berpartisipasi dalam program ini, 

Empat lokasi pilot One Health dengan berbagai faktor resikonya
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dan memiliki sistem infrastruktur 
kesehatan serta sumber daya 
manusia yang kuat.  

Direktorat Kesehatan Hewan 
Kementan, bekerjasama dengan 
FAO, telah mengimplementasikan 
pengembangan kapasitas One 
Health di tiga kabupaten uji coba 
sejak 2015. Ketiga kabupaten 
tersebut adalah Boyolali, Provinsi 
Jawa Tengah; Bengkalis, Provinsi 
Riau; dan Ketapang, Provinsi 
Kalimantan Barat. 

Daerah-daerah ini dipilih 
berdasarkan adanya faktor 
pemicu yang diidentifikasikan 
untuk zoonosis dan PIB, potensi 

penyebaran penyakit-penyakit ini, 
serta ketertarikan dan dukungan yang 
kuat dari pemerintah setempat untuk 
berpartisipasi dalam program ini.

2.3  Meningkatkan Kesadaran 
pada Sektor Satwa Liar 
untuk Pendekatan One 
Health

Kemen-LHK menunjukkan komitmen 
yang kuat untuk berpartisipasi pada 
pengembangan Kapasitas One Health. 

Di masa lalu, kerjasama tentang 
pencegahan dan pengendalian 
zoonosis hanya pada  sektor kesehatan 
hewan dan kesehatan manusia. 
Kesadaran akan peran satwa liar  

dalam pengendalian dan deteksi 
PIB cukup terbatas. Kesadaran 
yang terbatas ini mengakibatkan 
kapasitas yang kurang memadai 
dalam pengendalian dan deteksi 
PIB tersebut. 

Pencegahan dan pengendalian 
zoonosis dan PIB bergantung pada 
deteksi dini dari agen penyebab 
penyakit. Paradigma deteksi 
penyakit telah berubah menjadi 
deteksi dini pada sumbernya 
sebelum menular ke spesies baru, 
baik ternak dan manusia.

 Deteksi dini  sangat penting untuk 
melindungi ekologi dari satwa liar 
dan habitat ekosistem Indonesia. 

Ko
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wildlife

animals

animals

humans

humans

Time

transmission
between
species

CONVENTIONAL
APPROACH

EARLY DETECTION 
WITH ONE HEALTH 
APPROACH

wildlife

Manfaat deteksi dini untuk mencegah wabah

Aplikasi SehatSatli menjembatani satwa liar dengan 
Zoonosis dan PIB

Sistem informasi kesehatan satwa liar bernama SehatSatli (www.
sehatsatli.menlhk.go.id) dikembangkan oleh KHK bersama dengan 
FAO ECTAD sebagai sistem nasional untuk memfasilitasi pelaporan 
kejadian penyakit dan non penyakit berpengaruh besar pada satwa 
liar. Sistem ini didanai oleh Kemen-LHK.  

Pada 2017, SehatSatli diperkenalkan kepada petugas di tiga 
kabupaten uji coba one health untuk program percobaan. Sebagai 
hasil dari uji coba ini, pemerintah mengenal SehatSatli sebagai 
sistem monitoring satwa liar yang resmi bagi Kemen-LHK.Peserta pelatihan Sehatsatli mempraktekkan penggunaan aplikasi 

melalui SMS dengan telepon seluler.
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Pendekatan ini sangat penting dalam 
pembuatan  kebijakan mengenai 
pencegahan, pengendalian dan 
pengurangan risiko.  

Advokasi, pertemuan koordinasi dan 
program pelatihan telah ditetapkan 
untuk mengembangkan kapasitas 
polisi hutan, petugas ekosistem 
hutan dan master trainer/fasilitator 
one health pemerintah daerah dan 
pusat di empat area percontohan:  
Minahasa (Sulawesi Utara), Bengkalis 
(Riau), Ketapang (Kalimantan Barat) 
dan Boyolali (Jawa Tengah).

Keahlian dasar dan kapasitas 
One Health telah dikembangkan, 
termasuk pengertian mengenai 
PIB dan zoonosis pada satwa liar, 
konservasi satwa liar, investigasi 
penyakit, penurunan risiko, 
mekanisme respon (pencegahan dan 
pengendalian), penilaian risiko cepat 
serta investigasi wabah terpadu, 
koordinasi dan pembangunan 
jejaring serta surveilans terintegrasi.  

Kemen-LHK melalui Direktorat 
Konservasi Keanekaragaman Hayati 
telah menunjukkan komitmen dan 
dukungan untuk pendekatan One 
Health melalui peninjauan kebijakan, 
surveilans dan fasilitas pelaporan, 
perekrutan dokter hewan tambahan 
serta identifikasi pendanaan 
untuk program pengembangan 
kapasitas petugas lapangan yang 
berkesinambungan dan memperluas 
program ke wilayah lain di Indonesia 
dengan  pendanaan dari Pemerintah.   

Peningkatan lebih lanjut diperlukan, 
terutama karena kurangnya petugas 
lapangan satwa liar yang memiliki 
latar belakang medis yang kuat. 
Diperlukan pula upaya yang lebih 
kuat untuk menangani kesenjangan 
antara sektor satwa liar, kesehatan 
hewan dan kesehatan manusia 

selama pelatihan One Health, serta 
untuk menjamin bahwa PIB dan 
zoonosis menjadi prioritas pada 
agenda Kemen-LHK pada tingkat 
pimpinan yang lebih tinggi.

2.4 Penguatan kapasitas 
epidemiologi pada 
pelayanan kesehatan 
hewan

Direktorat Jenderal Peternakan dan 
Kesehatan Hewan (DJ-PKH) meluncurkan 
Program Pelatihan Epidemiologi 
Lapangan untuk Dokter Hewan   (FETPV/
PELVI) di Indonesia sebagai cara untuk 
meningkatkan kemampuan epidemiologi 
veteriner di Indonesia.

FETPV/PELVIyang diluncurkan oleh 
Kementan pada tahun 2017 adalah 
program yang sangat penting bagi 
Indonesia. PELVI dianggap sebagai 
pendekatan paling efisien dan efektif 
untuk meningkatkan kapasitas 
epidemiologi veteriner lapangan di 
Indonesia.    

Misi PELVI adalah menciptakan dokter 
hewan dan petugas kesehatan hewan 
dengan kapasitas epidemiologi 

lapangan  yang berkualitas yang 
didapatkan melalui pelatihan berbasis 
keahlian. Petugas yang dilatih dalam 
PELVI diharapkan untuk  dapat 
membuat keputusan pengendalian 
penyakit hewan berdasarkan bukti 
lapangan, sehingga dapat melindungi 
peternakan dalam aspek ekonomi, 
menjaga kesehatan masyarakat dan 
melayani masyarakat pedesaan.

PELVI diharapkan bisa meningkatkan 
kesehatan hewan melalui deteksi 
dini serta respon terhadap penyakit 
zoonosis melalui deteksi wabah, 
investigasi serta epidemiologi yang 
komprihensif. Untuk pengembangan 
PELVI, Kementan bekerjasama 
dengan program FETPV regional, 
Program FETP Kemenkes, dan dengan 
universitas UGM dan IPB.

2.5 Strategi Komunikasi 
Lokakarya di Boyolali 

Sebuah Strategi Komunikasi yang fokus 
pada One Health diperlukan pada setiap 
tingkat pemerintahan sebagai dasar 
untuk kegiatan komunikasi PIB dan 
Zoonosis.

Medan

Bukittinggi

Lampung

Subang

Wates Denpasar

Banjarbaru

Maros

CAPACITY BUILDING FOR FIELD EPIDEMIOLOGY TRAINING PROGRAMME

Build applied veterinary field 
epidemiology capacity to meet the 
critical needs for detection and 
response of existing and emerging 
infectious diseases at the national 
and sub-national levels.

VisionFETPV works to provide GOI with competent 
veterinary field epidemiologists and 
strengthen linkages with public health 
agencies to improve effectiveness and 
timeliness of disease detection and response 
through “training through service” using 
multi-disciplinary approach to EIDs. 

Mission

• Surveillance capacity for 
zoonotic, animal-specific 
and emerging diseases

• Animal Health Situation 
assessment (surveillance) 
capacity 

• Timely, effective, 
coordinated outbreak 
investigation of zoonotic 
and newly emerging 
infectious diseases 

Built Capacities
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Komunikasi sangat penting untuk 
pengendalian dan pencegahan 
penyakit. Komunikasi  merupakan 
bagian penting dalam penguatan 
kapasitas pemerintah dalam 
mencegah dan mengendalikan 
zoonosis tertarget serta PIB di 
Indonesia.  

Pada tahun 2017, FAO ECTAD 
bersama dengan DJ-PKH 
melaksanakan “Lokakarya mengenai 
Pengembangan Strategi Komunikasi 
Menggunakan Pendekatan One 
Health untuk Zoonosis dan PIB” di 
Boyolali. Tujuannya adalah untuk 
menilai kebutuhan  pemerintah 
setempat dalam mengkomunikasikan 
program-program yang berkaitan 
dengan PIB dan Zoonosis . 

Kegiatan Lokakarya bertujuan 
memperkuat kapasitas pemerintah 
setempat dalam mengembangkan 
strategi Komunikasi Untuk 
Zoonosis dan PIB, khususnya 
pada tingkat provinsi. Lokakarya 
juga mengumpulkan masukan-
masukan setempat (Provinsi dan 
Kabupaten) untuk menjadi bahan 
pertimbangan di tingkat nasional 
dalam memformulasikan Strategi 
Komunikasi Nasional untuk Zoonosis 
dan PIB.   

Sebagai hasil dari lokakarya 
tersebut, peserta (staf pemerintah 
pusat dan daerah dari tiga 
sektor- kesehatan manusia, 
kesehatan hewan dan kesehatan 
lingkungan) mengidentifikasi 
komponen komunikasi PIB, dan 
mengembangkan pengertian 
yang lebih baik mengenai cara 
membangun  strategi komunikasi.  

2.6 Mengendalikan Rabies 
di Bali menggunakan 
Pendekatan One Health

Penurunan signifikan kasus rabies 
pada anjing dan manusia di Bali 
berkontribusi kepada eradikasi rabies 
di Indonesia.

Untuk mendukung target global 
bebas rabies 2030, pemerintah 
Indonesia bekerja keras untuk 
memberantas rabies dari beberapa 
daerah prioritas di Indonesia. Bali, 
yang merupakan salah satu wilayah 
prioritas saat terus berupaya keras 
menurunkan jumlah kasus rabies 
pada anjing.     

Sebuah kampanye vaksinasi 
yang lebih teliti, intensif dan 
terkoordinasi telah dilaksanakan 
untuk menurunkan kejadian kasus 
baru pada anjing,  menurunkan 
kematian manusia dan untuk 
mengarahkan kepada eliminasi virus 
rabies di Bali. Vaksinasi masal anjing 
tahunan telah dilaksanakan secara 
efektif dan diikuti oleh vaksinasi 
penyisiran (sweeping) tertarget di 
seluruh daerah terinfeksi pada tahun 
2017. Kampanye ini telah berhasil 
menghasilkan penurunan signifikan 
pada kasus rabies pada manusia dan 
anjing.  

Proyek uji coba manajemen populasi 
anjing (DPM) dilaksanakan di satu 
desa di Bali, bekerjasama dengan 
masyarakat dan sektor swasta untuk 
mendorong kepemilikan anjing yang 
bertanggung jawab, meningkatkan 
vaksinasi anjing dan menstabilkan 
populasi anjing. Uji coba DPM ini 
memperkenalkan pendekatan 
baru untuk manajemen populasi 
anjing yang bisa digunakan untuk 
mendukung pengendalian rabies 
yang efektif di Bali dan daerah 
endemik rabies lainnya di Indonesia.    

Kampanye vaksinasi masal anjing 
2017 menggunakan pendekatan 
yang berbeda dari tahun-tahun 
sebelumnya. Keterlibatan vaksinator 
desa dalam implementasi vaksinasi 
masal  menjadi  

strategi khusus untuk mencapai 
cakupan vaksinasi yang lebih tinggi 
dibanding tahun sebelumnya, dan 
pada saat yang sama meneruskan 
dukungan pada Dinas Peternakan 
Propinsi dan Kabupaten serta tim 
vaksinasi dan penangkap anjing 
(A-Team).
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Kisah dari lapangan 

Tidak Akan Ada lagi Lagi Korban 
Manusia Meninggal di Bali 
karena Rabies 
Rabies lebih terkendali sejak 
pemerintah menerapkan pendekatan 
One Health dalam menangani kasus 
rabies.

© I Wayan Pujana

“Kami bingung, kami tidak tahu 
apa yang harus kami lakukan” 
kata I Wayan Pujana, staf dari  
Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit di Dinas Kesehatan 
Provinsi Bali saat dia menjelaskan 
situasi saat timnya menangani 
wabah rabies di masa lalu.   

Pada waktu itu, saat terjadi 
kasus gigitan anjing, orang tidak 
tahu harus melapor kemana. 
Kebanyakan korban dibawa ke 
puskesmas, namun kesehatan 
masyarakat tidak melibatkan 
pelayanan kesehatan hewan 
dalam menangani kasus tersebut. 
Kurangnya koordinasi dan berbagi 
informasi membuat situasi menjadi 
lebih buruk; jumlah kematian 
manusia karena rabies terus 
meningkat.  

Rabies telah menghantui pulau 
dewata pulau Dewata selama 
bertahun-tahun. Kasus gigitan 
hewan penular rabies (GHPR) di 
pulau ini adalah paling tinggi di 
Indonesia. Di masa lalu, penyakit ini 
telah membuat turis takut datang 
ke Bali.    

“Rabies menyebar dengan mudah 
dari satu desa ke desa lain di 
Bali karena kurangnya koordinasi 
antara Dinas yang membidangi 
kesehatan hewan dan Dinas 
Kesehatan” kata Wayan.   

Wayan menjelaskan bahwa 
penyakit zoonotik bukanlah 
tanggung jawab sektor kesehatan 
hewan saja. “Ini adalah tanggung 
jawab lintas sektor, termasuk 
masyarakat. Kepedulian 
masyarakat pada anjing mereka 
adalah hal penting dalam 
pengendalian rabies” katanya.  

Di tahun 2017, Wayan dan 
sejawatnya diperkenalkan pada 
protokol “Tatalaksana Gigitan 
Terpadu” (TAKGIT) melalui 
lokakarya yang diadakan oleh FAO 
ECTAD bersama dengan Direktorat 
Kesehatan Hewan (Ditkeswan). 

Protokol ini menjelaskan langkah-
langkah untuk investigasi gigitan 
anjing, respon darurat dan 
vaksinasi melalui kolaborasi lintas 
sektor, terutama dengan petugas 
kesehatan masyarakat. Pendekatan 
ini dikenal sebagai One Health. 
Sejak saat itu, protokol TAKGIT 
telah diimplementasikan di seluruh 
Bali. Dalam beberapa tahun 
terakhir, jumlah kasus rabies pada 
anjing dan manusia telah menurun 
dengan signifikan.

Setelah melihat kegunaan 
implementasi protokol TAKGIT, 
Wayan secara aktif telah 
terlibat dalam pelatihan dan 
promosi TAKGIT. Ia telah maju 
sebagai pembicara dan master 
trainer untuk propinsi lain yang 
ingin meningkatkan kapasitas 
mereka untuk mencegah dan 
mengendalikan PIB dan zoonosis 
melalui pendekatan One Health.   

Namun, masih ada tantangan 
besar yang harus dihadapi untuk 
mengendalikan rabies di Bali dan 
di Indonesia. Pengetahuan dan 
kesadaran masyarakat mengenai 
gigitan anjing masih sangat rendah. 
Di beberapa daerah, masyarakat 
masih menentang vaksinasi anjing.  

“Ini adalah PR bagi kami - orang 
yang bekerja di kesehatan hewan 
dan kesehatan masyarakat. Kita 
harus meningkatkan kesadaran 
masyarakat terus-menerus untuk 
meningkatkan pengetahuan dan 
pengertian mengenai rabies, 
serta memainkan peran yang 
lebih aktif dalam mencegah dan 
mengendalikan penyakit” katanya. 

© I Wayan Pujana
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Risiko amplifikasi patogen, termasuk virus avian 
influenza, dan efek penularannya -pada manusia 
dapat dikurangi dengan meningkatkan praktik 

biosekuriti yang efektif dan manajemen yang baik. Hal 
ini mencakup vaksinasi di peternakanakan, terutama 
peternakan unggas komersial sektor 3 dan intervensi 
biosekuriti di sepanjang rantai pasar.

Intervensi seharusnya diaplikasikan di setiap tahapan 
produksi, dari peternakan hingga pengepul ke pasar 
unggas hidup, sebagai salah satu tempat dengan risiko 
tertinggi untuk penyebaran  patogen. 

Kajian berbasis bukti ilmiah diperlukan untuk meyakinkan 
peternak unggas, dan pemangku kepentingan perunggasan 
lainnya, serta pemangku kebijakan untuk mereformasi 

praktik-praktik produksi unggas serta pemasarannya di 
sepanjang rantai pasar unggas.

Asia adalah salah satu episenter global resistensi 
antimikroba. Penggunaan antimikroba yang ekstensif pada 
produksi peternakan merupakan salah satu faktor utama 
yang menyebabkan terjadinya resistensi antimikroba di 
Asia. Agenda Kesehatan Keamanan Global (Global Health 
Security Agenda) sangat mendorong negara-negara di 
dunia untuk memerangi resistensi antimikroba dengan 
mengendalikan penggunaan antimikroba di peternakan, 
termasuk perternakan unggas. Dalam rangka memberikan 
dukungan kepada pemerintah Indonesia dalam melacak 
tren resistensi dan penggunaan antimikroba, surveilans 
resistensi antimikroba dan survei penggunaan antimikroba 
mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2017. 

Staf Ditjen Peternakan dan Penyakit Hewan Kementerian Pertanian mengunjungi peternak layer di Blitar, Jawa Timur. © FAO/Sadewa
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3.1  Peternakan sehat 
untuk produktifitas 
yang lebih baik  

Virus Highly Pathogenic Avian 
influenza H5N1 clade 2.3.2 dideteksi 
pertama kali pada tahun 2012. 
Angka kematian, yang disebabkan 
oleh virus ini pada itik muda 
dapat mencapai 75-100% dan 
menyebabkan kerugian ekonomi 
yang tinggi untuk peternak.

Permintaan itik terus meningkat 
selama 10 tahun terakhir. Hal ini 
telah menyebabkan pertumbuhan 
yang signifikan pada usaha itik untuk 
konsumsi. Dengan meningkatnya 
jumlah peternakan itik komersial 
yang dikelola secara kurang 
baik, penyakit-penyakit terus 
bermunculan. Virus highly pathogenic 
avian influenza H5N1 clade 2.3.2 
pertama kali terdeteksi pada itik di 
Indonesia di tahun 2012.

Galur (strain) virus avian influenza ini 
menyebabkan angka kematian yang 
tinggi, hingga mencapai 75-100%, 
pada itik muda. Dalam hal ini, itik 
bukan saja sebagai pembawa dan 

penyebar virus, tetapi kematian itik 
juga merepresentasikan kerugian 
ekonomi yang tinggi bagi peternak.

Oleh karena itu, pada tahun 2017, 
FAO ECTAD Indonesia, bersama 
dengan Kementerian Pertanian 
melalui program EPT2 yang didanai 
oleh USAID, memulai kajian uji 
coba biaya-manfaat biosekuriti 
dan meningkatkan praktik-praktik 
manajemen di peternakan itik skala 
kecil.

Program ini melibatkan sekitar 
50 peternakan itik komersial, 
baik petelur maupun pedaging 

di Mojokerto, provinsi Jawa 
Timur. Kajian ini menyediakan 
informasi kepada pemerintah 
Indonesia untuk meningkatkan 
pengambilan kebijakan unggas  
dan menginformasikannya kepada 
peternak itik komersial tentang cara 
memastikan biosekuriti peternakan 
itik dan manajemen yang lebih baik 
serta meningkatkam produktifitas 
flok.

Kajian ini terdiri dari dua tahap, 
tahapan dasar (baseline), di mana 
data produksi peternakan itik 
telah dikumpulkan dan tahapan 
intervensi yang melibatkan 
pelaksanaan intervensi terpilih 
untuk meningkatkan biosekuriti 
peternakan, vaksinasi flok dan 
manajemen peternakan itik.

3.2  Melindungi unggas 
dari virus H9N2 
dengan praktik-praktik 
biosekuriti yang efektif 
di peternakan  

Peningkatan kesadaran mengenai 
infeksi virus Low Pathogenic 
Avian Influenza (LPAI) H9N2, yang 
menimbulkan sindrom penurunan 
produksi telur, telah meningkatkan 
perhatian peternak pada praktik-
praktik biosekuriti di peternakan.

Virus LPAI H9N2 telah terdeteksi 
melalui surveilans pasar unggas 
hidup dan ada di peternakan unggas 
komersial (terutama peternakan 
petelur) selama lebih dari dua tahun.  
Virus ini menyebabkan penurunan 
produksi telur hingga empat puluh 
persen di peternakan yang tertular. 

Pada tahun 2017, DJ-PKH bersama 
dengan FAO ECTAD secara cepat 
merespon situasi ini dengan 
memberikan pelatihan yang khusus 
untuk petugas pelayanan veteriner Sampling itik ternak di Mojokerto yang dilakukan oleh Kementan didukung oleh FAO.  

©FAO/Alfred Kompudu

pada tahun 2017, FAO 
ECTAD Indonesia, bersama 

dengan Kementerian 
Pertanian melalui program 

EPT2 yang didanai 
oleh USAID, memulai 
kajian perintis biaya-

manfaat biosekuriti dan 
meningkatkan praktik-
praktik manajemen di 

peternakan itik skala kecil.
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di kabupaten dan dukungan teknis di 
peternakan untuk peternak unggas 
komersial skala kecil.  Pelatihan 
tersebut menyediakan informasi 
mengenai penyakit-penyakit unggas 
termasuk sindrom penurunan 
produksi telur sehubungan dengan 
LPAI H9N2. Kegiatan tambahan yang 
dilaksanakan termasuk surveilan 
aktif di peternakan, dan pelaksanaan 
pelatihan ini dilakukan bersama 
dengan BBVet Wates di beberapa 
kabupaten di Jawa Tengah.

Lokakarya dan seminar, termasuk 
kampanye media, yang menyajikan 
praktik-praktik terbaik peternakan 
unggas telah dilaksanakan di 
beberapa kota di Indonesia.  
Seminar dengan melibatkan 
pemangku kepentingan unggas 
berlangsung di Banten dan sebagai 
tambahan kegiatan pada waktu 
Indolivestock Expo di Jakarta. Kuliah 
umum (Studium Generale) telah 
dilakukan di Universitas Hassanudin, 
Makassar dan selama Hari Telur dan 
Daging Sedunia 2017 di Lombok. 
Di Pare-pare, sebuah pelatihan 
penyegaran (refresher) untuk Petugas 
Pelayanan Veteriner dan peternak 
unggas juga telah dilaksanakan. 

Kegiatan ini bertujuan untuk 
meningkatkan kesadaran mengenai 

praktik-praktik biosekuriti terbaik 
dan efektif untuk mengurangi 
risiko masuknya patogen dan 
meningkatkan produktifitas 
peternakan.

3.3  Meningkatkan 
pengetahuan Kelompok 
PKK (Pembinaan 
Kesejahteraan 
Keluarga) di 
Jabodetabek 
untuk mendorong 
restrukturisasi pasar 

Kelompok PKK di daerah Jabodetabek 
memahami manfaat dari membeli 
ayam yang sehat.  

Pemerintah DKI Jakarta memfasilitasi 
pengendalian HPAI H5N1 di DKI 
Jakarta dengan menerapkan 
program restrukturisasi rantai 
pasar unggas berdasarkan Perda 
No. 4/2007. Program ini bertujuan 
untuk membatasi pergerakan dan 
perdagangan unggas hidup di Jakarta 
dengan mengalihkan perdagangan 
unggas hidup di pusat relokasi 
periferal yang telah diidentifikasi oleh 
pemerintah. Tetapi, pelaksanaan 
program ini tidak berjalan dengan 
baik karena permasalahan sosial 
ekonomi yang dihadapi oleh pelaku 
bisnis di sepanjang rantai pasar.  

Kajian biaya-manfaat telah 
dilaksanakan untuk mengevaluasi 
pelaksanaan program restrukturisasi 
rantai pasar unggas, dengan 
mempertimbangkan pendapat 
para pemotong unggas, pengepul 
unggas, pengurus pusat relokasi, 
pengurus pasar dan konsumen di 
DKI Jakarta. Kajian ini memberikan 

Kampanye mengenai keuntungan daging ayam beku pada ibu-ibu PKK di DKI Jakarta.  
©FAO/Gunawan Budi Utomo

Workshop dan seminar Indolivestock 2017 di Jakarta. ©FAO/Billy Anderson
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rekomendasi untuk DKI Jakarta, agar 
dapat berhasil dalam melaksanakan 
program restrukturisasi pasar. 
DKI Jakarta harus meneruskan 
peningkatkan kualitas dan kapasitas 
pemotongan di pusat-pusat relokasi 
dan mendorong perubahan budaya 
secara signifikan yang diperlukan 
agar para pemotong dan konsumen 
berpindah ke produksi dan konsumsi 
ayam dingin atau beku (ayam ASUH).

Perempuan memiliki peran yang 
sentral dalam memutuskan asupan 
makanan keluarga. Kesadaran 
perempuan mengenai konsumsi 
ayam yang sehat adalah hal yang 
menentukan dalam suksesnya 
restrukturisasi rantai pasar Jakarta. 
Pada tahun 2017, FAO ECTAD 
Bersama dengan Kementerian 
Pertanian dan pemerintah propinsi 
di DKI Jakarta, Kota Bekasi and Kota 

Depok, melaksanakan kampanye 
intensif dengan kelompok PKK 
mengenai keuntungan daging ayam 
dingin dari rumah potong yang 
higienis dan bahayanya membeli 
ayam di pasar unggas hidup yang 
terkontaminasi dengan virus avian 
influenza.  

Sebagai bagian dari kampanye 
promosi, telah diproduksi lima video 
edukasi mengenai konsumsi daging 
ayam dan rantai pasar unggas yang 
didistribusi melalui media sosial dan 
di kereta rel listrik komuter Jakarta. 

Pada tahun 2017, DKI Jakarta 
mengalokasikan anggaran untuk 
acara peningkatan kesadaran 
masyarakat dengan target beberapa 
kelompok PKK di Jakarta Timur pada 
tahun 2018. Pesan inti yang akan 
diadopsi adalah kampanye “Ayam 

ASUH” yang dimulai 
oleh DJ-PKH dan FAO. 

3.4  Melawan 
Resistensi 
Antimikroba 

Sebagai bagian dari 
usaha global untuk 
menangani Resistensi 
Antimikroba (AMR), 
FAO ECTAD bersama 
dengan Kementan 
memulai surveilans 
resistensi antimikroba 
dan survei penggunaan 
antimikroba di 
Indonesia.  

Surveilans, sebagai 
salah satu komponen 
utama dalam “Rencana 
Aksi Global  Resistensi 
Antimikroba”, 
adalah patokan 
yang digunakan 
untuk menilai 

beban resistensi antimikroba dan 
menyediakan informasi dan bukti 
untuk pengambilan keputusan dan 
tindakan. 

FAO Assessment Tool for Laboratory 
and Antimicrobial Resistance (ATLASS) 
telah digunakan untuk menilai 
kapasitas laboratorium yang 
terlibat dalam surveilans resistensi 
antimikroba di Indonesia. Pada 
bulan Maret 2017, sebuah tim 
gabungan FAO/Chulalongkorn 
University dengan dukungan dari 
Direktorat Jenderal Peternakan 
dan Kesehatan Hewan, melakukan 
penilaian kapasitas dan kesiapan 
laboratorium resistensi antimikroba 
di Balai Pengujian Mutu dan 
Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) 
dan Balai Pengujian Mutu dan 
Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH).  
Penilaian ini fokus pada penilaian 
aspek laboratorium dalam surveilans 
resistensi antimikroba dan 
mencakup kegiatan yang sedang 
berlangsung terkait resistensi 
antimikroba, kapasitas teknis, 
praktik-praktik manajemen biologis 
dan jaminan mutu.  

Sebagai kelanjutan dari penilaian, 
bersama dengan BVet Subang, FAO 
ECTAD telah melaksanakan putaran 
pertama surveilans resistensi 
antimikroba di Indonesia. Surveilans 
resistensi antimikroba telah dimulai 
di 15 kabupaten/kota di Jabodetabek 
dan Bandung, sebagai wilayah 
pelayanan BVet Subang. Surveilans 
telah dirancang untuk mendeteksi 
prevalensi resistensi Salmonella 
spp dan E. coli pada ayam broiler, 
sebagai sektor penghasil daging 
utama di Indonesia. Hasil dari proyek 
uji coba resistensi antimikroba ini 
akan digunakan untuk membuat 
rekomendasi kebijakan antimikroba.

623 broiler
caecal
samples 

352 Escherichia coli 
isolates 

79 Salmonella spp. 
isolates 

209 slaughter 
places 

collected from

have been successfully 
isolated from 
the caecal samples

Caecal samples detection
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Ciprofloxacin + Tylosin

Doxycycline
Sulfadiazine + Trimethoprim

Amoxicillin + Colistin
Enrofloxacin 175

125
50
47

18

ANTIMICROBIAL 
USAGE ON FARM

TOP 5 ANTIBIOTICS
(by number of respondents)

ACTORS THAT INFLUENCE
Treatment Decision Making

VETERINARY BACKGROUND
of technical staff and suppliers’ staff 

PURPOSE OF USAGE
(by respondents percentage)

Growth
Promotor 

Treatment 

Prevention80%
30%

0.3%

Technical staff of the supply 
contract companies 

75%

25%
4% Other farmer

7% Sales staff of drug/feed/
day-old-chick suppliers 

1% Drug store
4% Others

9% Farmers’ 
previous experiences 

Veterinarian0 %

8% 6%

86% 50% 46%

Veterinarian
Not a veterinarian

Unknown

4%

of drug/feed/
day-old-

chick suppliers

Supplier’s staffTechnical staff
of the supply contract

companies

3.5  Survei Penggunaan 
Antimikroba di 
Peternakan 

Penggunaan antimikroba di 
peternakan perlu dimonitor untuk 
meningkatkan kesadaran perlunya 
mengurangi penggunaan antimikroba.

Dengan melihat peran penting 
peternak dalam penyalahgunaan 
antimikroba yang mungkin 
mempercepat resistensi antimikroba, 
sebuah survei uji coba mengenai 
penggunaan antimikroba telah 
dilakukan di sektor tiga peternakan 
broiler di tiga provinsi (Jawa Barat, 
Jawa Timur dan Sulawesi Selatan) 
untuk menentukan dan memonitor 
pola penggunaan antimikroba di 
peternakan broiler. 

Hasil awal survey perintis penggunaan 
antimikroba, menunjukkan sekitar 80% 
responden menggunakan antibiotik 
untuk pencegahan penyakit

Penelitian ini juga mendapatkan temuan 
bahwa staf teknis di perusahaan sarana 
peternakan unggas termasuk distributor 
obat hewan adalah pelaku yang 
memiliki pengaruh terbesar tentang 
pengambilan keputusan penggunaan 
antibiotik dan kebanyakan dari mereka 
tidak memiliki latar belakang kedokteran 
hewan. Enrofloxacin, kombinasi dari 
amoxycillin-colistin, dan trimethoprim-
sulfadiazine dan doxycycline adalah 
empat antibiotik yang paling banyak 
digunakan di peternakan broiler. 
Temuan ini akan dipertimbangkan 
ketika mengevaluasi hasil Uji Sensitivitas 
Antibiotik surveilans resistensi 
antimikroba. 

Sampling pada peternakan broiler untuk 
mengetahui penggunaan antibiotik. ©FAO
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Kisah dari lapangan 

Peningkatan Kesadaran akan 
“Ayam Asuh” 
Seperti ibu-ibu rumah tangga 
pada umumnya, Hefi (44 tahun) 
lebih memilih berbelanja di pasar 
tradisional. 

Selain lebih murah dan segar, 
keberagaman pangan yang 
tersedia di pasar tradisional juga 
mencukupi kebutuhan keluarganya. 
Tetapi, seperti juga dipahami oleh 
Hefi, pedagang di pasar tradisional 
sangat jarang memperhatikan 
standar sanitasi dan higiene. 
Sebagai contoh, Hefi berkomentar 
“Jika kita membeli ayam, terkadang 
kita lihat pedagang meletakkan 
ayam di lantai pasar yang kotor”.

Hefi percaya bahwa hal ini 
terjadi karena kurangnya 
pengetahuan penjual dan juga 
pembeli akan higiene pangan 
di pasar. Menurutnya, mereka 
tidak mengerti bahaya memakan 
makanan seperti ayam dan daging 
sapi yang tidak diperlakukan secara 
higienis. 

Sebagai seorang ibu rumah 
tangga dengan latar belakang 
Pendidikan Kesehatan, Hefi 
sangat terganggu dengan kondisi 
pasar yang tidak bersih menurut 
pengamatannya. Dia berharap dia 
dapat memberikan pemahaman 
kepada orang-orang di sekitarnya 
mengenai bagaimana menjual dan 
membeli pangan dengan kualitas 
higiene yang baik. Tetapi, ibu dua 
anak ini bingung hendak memulai 
dari mana.

Suatu hari, Dinas Ketahanan 
Pangan dan Pertanian, Kota Depok, 

bekerjasama dengan FAO ECTAD 
Indonesia, mengadakan acara 
untuk mengedukasi Kelompok 
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK) mengenai keamanan pangan. 
Hefi mengatakan bahwa dia ingin 
mengenalkan konsep ayam ASUH 
singkatan dari Aman, Sehat, Utuh 
dan Halal. 

Ayam ASUH merujuk pada 
pemrosesan daging unggas dari 
tempat pemotongan hingga 
tangan konsumen. Disebutkan 
juga bahwa unggas yang dijual 
sebagai daging yang didinginkan 
lebih sehat dari pada yang hangat. 
“Sebelum ini, kami percaya bahwa 
ayam yang didinginkan itu kurang 
segar. Tetapi, ternyata sebenarnya 
sebaliknya”, sebut Hefi.  

Berbekal materi-materi edukasi 
yang didapat dari dua pertemuan, 
Hefi secara aktif telah mengundang 
ibu rumah tangga yang tinggal di 
sekitar rumahnya untuk hanya 
membeli ayam yang didinginkan. 
Tetapi, apa yang dilakukan Hefi 
bukanlah hal yang mudah. 

Selain permasalahan pola pikir 
yang kuat (kepercayaan bahwa 

ayam yang didinginkan tidak 
segar), hanya ada beberapa ibu 
rumah tangga yang mengikuti 
saran Hefi karena harga ayam 
yang didinginkan lebih mahal 
jika dibandingkan dengan ayam 
hangat. “Ada juga permasalahan 
infrastruktur” sebutnya. “Di pasar 
tradisional hampir tidak ada 
fasilitas pendingin untuk daging 
ayam dan sapi. Pedagang harus 
membeli sendiri mesin pendingin 
yang mahal. “Ibu-ibu rumah tangga 
juga menolak membeli daging 
ayam yang didinginkan karena 
harganya lebih mahal dan susah 
didapatkan di pasar tradisional,” 
Hefi lebih lanjut menjelaskan.

Meskipun ada tantangan yang 
dihadapainya, Hefi tidak mau 
menyerah. Dia tetap rajin 
berkampanye ayam ASUH, 
berharap menambah dukungan 
dari pemerintah daerah untuk 
pemasangan mesin pendingin di 
pasar tradisional. “Tanpa intervensi 
pemerintah, akan sangat sulit 
untuk merubah perilaku penjual 
dan pembeli,” Hefi, menyimpulkan.

© Hefi © FAO
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Komunikasi adalah bagian yang penting dari kerja FAO ECTAD di Indonesia. Selama tahun 2017, FAO terus berperan aktif dalam 
meningkatkan kesadaran masyarakat melalui optimalisasi peran media sebagai jembatan untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakat mengenai PIB, dan penggunaan saluran komunikasi yang lain seperti produksi film dan infografik. Situs web FAO 

juga terus diperbaharui dengan kegiatan-kegiatan FAO ECTAD. dan juga Melalui kolaborasi dengan FAO Global Animal Health Group, 
cerita sukses ECTAD Indonesia telah disebarkan ke seluruh dunia. Tahun ini kita juga menambahkan empat video yang berisi informasi 
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendemonstrasikan pencapaian kegiatan-kegiatan DJ-PKH - FAO.

Seminar One Health

Indonesia telah menegaskan  
komitmennya untuk memperluas 
kolaborasi dengan lima kementerian 
dalam sebuah komunike bersama 
mengenai pelaksanaan One Health 
di Indonesia, untuk merespon 
ancaman Penyakit Infeksi Baru/
Berulang  dan menangani tantangan 
kesehatan global termasuk resistensi 
antimikroba. 

Selama seminar mengenai “Kolaborasi 
Pemangku Kepentingan One Health – 
Aksi melawan resistensi antimikroba” 
yang diadakan oleh DJ-PKH dan 
FAO Indonesia di Jakarta pada 
tanggal 16 Maret 2017, Kementerian 
Pertanian, Kementerian Kesehatan, 
Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, Kementerian Kelautan dan 
Perikanan, Kementerian Koordinator 
Pembangunan Manusia dan Budaya 
telah memahami bahwa keamanan 
kesehatan adalah tanggung jawab 
bersama yang tidak dapat dicapai oleh 
satu pelaku atau sektor pemerintahan 
saja. Wakil Direktur Jenderal FAO Asia 
dan Pasifik, Ms Kundhavi Kadiresan 

juga berpartisipasi pada seminar dan 
menyampaikan sambutan utama.

Artikel terpilih:
Gov’t Implements Holistic Program 
to Combat Antimicrobial Resistance 
http://bit.ly/2HoHISE

© Antara Foto/Adeng Bustomi

AS PBB Roma: Kunjungan pelaporan 
media ke Indonesia menyoroti 
upaya Amerika Serikat dan PBB 
dalam melawan kelaparan

AS PBB Roma: Kunjungan pelaporan 
media ke Indonesia menyoroti upaya 
Amerika Serikat dan PBB dalam 
melawan kelaparan  

Pada bulan Mei 2017, sebuah tim 
yang di pimpin oleh pejabat dari Misi 
Amerika Serikat pada badan PBB 
di Roma mengunjungi Indonesia 
bersama dengan rombongan jurnalis 
internasional untuk menyoroti bantuan 

Amerika Serikat dalam mencapai 
ketahanan pangan melalui upaya dari 
badan PBB yang berbasis di Roma 
dan U.S. Agency for International 
Development (USAID).  

Setelah kunjungan ini, para jurnalis 
menghasilkan lebih dari selusin artikel 
dan laporan penyiaran dalam Bahasa 
Inggris, Thai, Malaysia, Indonesia, 
dan Myanmar. Sistem monitoring 
surveilans virus influenza FAO ECTAD 
dan “IVM Online” adalah salah 
satu obyek utama dari kunjungan 
media. Jurnalis mengunjungi =pasar 
unggas hidup Terban di Yogyakarta 
dan BBVet Wates DJ-PKH untuk 
memahami proses surveilans dan 
sistem deteksi dan karakterisasi virus 
influenza IVM Online.

Artikel terpilih:
Indonesia boosts chicken checks to 
keep bird flu at bay  
http://bit.ly/2LZHkgW 

© Thomson Reuters Foundation/
Thin Lei Win

Sorotan Media



Laporan Tahunan 2017 
Emergency Centre for Transboundary Disease Indonesia: Melindungi Manusia dan Hewan18

Peluncuran PELVI

FAO ECTAD mendukung 
pengembangan Program 
Epidemiologi Lapangan Veteriner 
Indonesia (PELVI) di Indonesia 
dalam rangka penguatan kapasitas 
epidemilogis pelayanan veteriner 
pemerintah. Program yang bernama 
PELVI ini adalah singkatan FETPV 
dalam Bahasa Indonesia, telah 
diluncurkan oleh Kementerian 
Pertanian dan FAO ECTAD Indonesia 
di Tangerang, Indonesia, pada 31 
Mei 2017.

Artikel terpilih:
Kemtan dan FAO lakukan edukasi 
penyakit hewan  
http://bit.ly/2JwFSo4

© Antara/Budi Afandi

Video

Hari Rabies Sedunia

Dengan tema global Rabies: Zero 
by 2030 (Nol kasus pada tahun 
2030), FAO ECTAD, bersama 
dengan Kementerian Pertanian, 
Kementerian Kesehatan Indonesia 
beserta institusi terkait lainnya 
telah menyelenggarakan beberapa 
kegiatan One Health di Bogor 
dan Sukabumi, Jawa Barat pada 
tanggal 6-8 Oktober 2018, untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat 
mengenai bahaya rabies, dan juga 
memperingati Hari Rabies Sedunia.

Artikel terpilih:
FAO-Kementan Siap Wujudkan 
Indonesia Bebas Rabies  
http://bit.ly/2M0vLWS

© FAO/Sadewa

Kampanye Pekan Kesadaran 
Antibiotik Sedunia

FAO ECTAD Indonesia bersama 
dengan Kementerian Pertanian dan 
pemangku kepentingan sektor swasta 
telah dengan sukses menggelar 
beberapa acara yang bertujuan untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat 
mengenai bahaya penyalahgunaan 
agen antimikroba. Kegiatan-kegiatan 
yang terdiri dari empat acara: 
komunikasi media, komunikasi 
mahasiswa kedokteran hewan, 
komunikasi peternak dan masyarakat. 

Artikel terpilih:
DGLAHS Asked Poultry Farmers to 
Stop Using Antibiotics 
http://bit.ly/2sAbuiW

© Bali TV

Meningkatkan Kesadaran 
mengenai resitensi antimikroba, 
Ayam ASUH dan praktik-praktik 
biosekuriti 

Sebuah video informatif mengenai 
resistensi antimikroba, lima video 
iklan layanan masyarakat (ILM) 
mengenai Ayam Asuh dan dua video 
mengenai praktik-praktik terbaik 
biosekuriti di peternakan telah 
diproduksi sepanjang tahun. 

Video berikut ini menunjukkan cerita 
mengenai dua peternak unggas yang 
telah sukses mengurangi penggunaan 
antibiotik dan desinfektan hingga 40% 
dengan melaksanakan biosekuriti 
3 zona dan praktik peternakan 
unggas yang baik di Semarang dan 
Karanganyar, Jawa Tengah.

Testimoni dari peternak 
mengenai biosekuriti 3 
zona:  
https://bit.ly/2JQBgVT

Video infografik empat menit 
ini menjelaskan pentingnya 
melaksanakan biosekuriti tiga zona 
di peternakan yang telah terbukti 
tidak saja mengurangi penggunaan 
antibiotik tetapi juga meningkatkan 
produksi dan keuntungan.

Infografik langkah-langkah 
biosekuriti tiga zona:  
https://bit.ly/2Oc3OMQ

Penggunaan antibiotik yang tidak bijak 
semakin mengkhawatirkan. Video ini 
mendokumentasikan cara-cara untuk 
mengurangi penggunaan antimikroba 
dan mencegah resistensi antimikroba.  

Infografik peran sektor pertanian 
dalam mencegah 
resistensi penyebaran 
antimikroba:  
https://bit.ly/2lc1Ayp

Lima seri video untuk 
meningkatkan kesadaran 
konsumen dan pedagang unggas 
mengenai cara memilih dan 
menjual ayam ASUH (aman, sehat, 
utuh dan halal)

http://
bit.
ly/2Je 
MHeG

http://
bit.ly/2s 
AAAhG

http://
bit.
ly/2H 
nSjgS

http://
bit.ly/2x 
PUMkI

https://bit.ly/2JQBgVT 
https://bit.ly/2Oc3OMQ 
https://bit.ly/2lc1Ayp 
http://bit.ly/2Je MHeG
http://bit.ly/2Je MHeG
http://bit.ly/2Je MHeG
http://bit.ly/2Je MHeG
http://bit.ly/2s AAAhG
http://bit.ly/2s AAAhG
http://bit.ly/2s AAAhG
http://bit.ly/2H nSjgS
http://bit.ly/2H nSjgS
http://bit.ly/2H nSjgS
http://bit.ly/2H nSjgS
http://bit.ly/2x PUMkI
http://bit.ly/2x PUMkI
http://bit.ly/2x PUMkI
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Komunikasi Internal

Berbagai Pameran

Komunikasi internal adalah hal yang 
vital dalam komitmen pada tujuan 
program dan pelibatan dalam berbagai 
kegiatan. Selama tahun 2017, FAO 
Indonesia telah mempublikasikan 
dua edisi PULSE e-newsletter dan 
memberikan kontribusi 10 cerita di situs 
web FAO Indonesia dan FAO Emergency 
Prevention System for Transboundary 
Animal and Plant Pests and Diseases 
(EMPRES-AH) e-newsletter yang dengan 
demikian membagikan cerita ini ke 
audiens global.

Indolivestock 2017 

Dengan dukungan dari Kementerian 
Pertanian, Direktorat Jenderal 
Peternakan dan Kesehatan Hewan, 
pameran tahunan ke 12 Indo 
Livestock Expo & Forum telah 
dilaksanakan di Surabaya, Jawa 
Timur pada tanggal 17-19 Mei 2017. 
Acara ini adalah kesempatan yang 
baik untuk memamerkan kegiatan-
kegiatan kolaborasi DJ-PKH-FAO 
ECTAD untuk menguatkan kapasitas 
sektor kesehatan hewan untuk 
mendukung dan bekerja dengan 
sektor lain (kesehatan masyarakat 
dan lingkungan) di bawah payung 
One Health dan juga mengedukasi 
publik. Stan FAO telah mendapat 
penghargaan kedua untuk kategori 
Stan dengan Desain terbaik oleh 
penyelenggara.

© © FAO/Billy Anderson

International Livestock and Dairy 
Expo (ILDEX) Ketiga

ILDEX adalah pameran unggas 
internasional yang di mulai oleh 
Federasi Masyarakat Industri 
Perunggasan Indonesia (FMIPI). Pada 
tahun 2017, acara ini dilaksanakan di 
Jakarta mulai 18 hingga 20 Oktober 
2017 dan menampilkan 230 peserta 
pameran dari 34 negara, menarik 
9,109 pelaku perdagangan dari 47 
negara. FAO ECTAD berpartisipasi 
dalam acara ini dengan membuka 
stan seluas 6 x 7 meter persegi dan 
mengadakan Seminar Peternak 
Unggas Nasional dengan tema: 
Resistensi antimikroba dan masa depan 
peternakan unggas Indonesia. Stan 
FAO telah mendapat penghargaan 
pertama untuk stan dengan desain 
terbaik oleh penyelenggara.

© FAO/Sadewa

Kampanye melalui Kereta 
Komuter

Beragam usaha telah dilakukan 
oleh Pemerintah Indonesia untuk 
menyebarkan materi komunikasi, 
informasi, dan edukasi (KIE) 
menguatkan kesadaran publik 
mengenai ayam ASUH (Aman, Sehat, 
Utuh, dan Halal) di Jabodetabek. 
Untuk memaksimalkan jangkauan, 
untuk pertama kalinya pada 
tahun 2017, sebuah kampanye 
periklanan melalui kereta komuter 
dengan sukses telah dilaksanakan. 
Kampanye ini dianggap sebagai cara 
yang efektif untuk menyebarkan 
informasi, karena kereta komuter 
adalah salah satu moda transportasi 
massal yang digunakan oleh banyak 
penduduk Jabodetabek, yang 
melayani beragam kelas ekonomi 
dan sosial.

© MacroAd

https://bit.
ly/2xMPg2j

http://bit.
ly/2sNRQiD

https://bit.ly/2xMPg2j
https://bit.ly/2xMPg2j
http://bit.ly/2sNRQiD
http://bit.ly/2sNRQiD
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