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Pengantar dari Dr. I Ketut Diarmita  
untuk ECTAD Indonesia pada tahun 2018

Sejak 2005, Indonesia telah menjadi 
salah satu episenter global untuk 
infeksi virus avian influenza (HPAI) 
dengan lebih banyak kematian 

manusia dan kasus manusia 
daripada negara lain hingga 
2014. Ada banyak bukti tentang 
kerugian ekonomi yang besar 
dan hilangnya nyawa, baik 
manusia maupun binatang, 
yang disebabkan oleh HPAI. Ini 

telah membuat kami menyadari 
pentingnya mengendalikan 

penyakit zoonosis. Saat ini, ada 300 
penyakit hewan yang dapat “meluas” 
ke manusia, dan Indonesia dianggap 
sebagai hotspot untuk zoonosis dan 
penyakit menular yang baru muncul.
Ditjen PKH adalah lembaga teknis, 
yang bertanggung jawab untuk 
meningkatkan produksi ternak untuk 
memenuhi permintaan protein 
hewani dari masyarakat Indonesia, 
dan juga untuk meningkatkan 
kesehatan hewan untuk mencegah 
zoonosis (misalnya ancaman 
kesehatan yang menjangkit ke 
manusia dari populasi hewan). 
DGLAHS menerima dukungan 
dan bantuan dari FAO ECTAD 
Indonesia dalam mencegah dan 
mengendalikan penyakit hewan di 
sana.
Laporan Tahunan FAO ECTAD 2018 
terdiri dari informasi yang terkait 
dengan kegiatan DGLAHS dengan 
FAO dalam menghadapi ancaman 
pandemi yang muncul, resistensi 

antimikroba (AMR), penyakit menular 
yang baru muncul dan zoonosis. 
Kami juga bekerja sama
untuk meningkatkan produksi 
ternak dan unggas untuk 
memastikan ketahanan pangan 
di Indonesia, mendiskusikan 
keberhasilan, tantangan dan solusi 
yang memerlukan partisipasi aktif 
dari masyarakat, terutama untuk 
program EPT-2.
Dengan menggunakan kesempatan 
ini, saya ingin menyampaikan 
penghargaan dan terima kasih 
kepada FAO ECTAD Indonesia, yang 
telah mendukung upaya Direktorat 
Jenderal Peternakan dan Kesehatan 
Hewan dalam mencegah dan 
mengendalikan zoonosis, terutama 
AI, dan rabies, tetapi juga penyakit 
menular yang baru muncul dan 
masalah yang berkaitan dengan 
AMR. Demi masa depan,
Saya berharap kita dapat terus 
memajukan kerjasama ini untuk 
mencapai Indonesia yang bebas dari 
ancaman penyakit hewan.

 

Dr. I Ketut Diarmita, DVM., M.P.
Direktur Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian

v

Pertama saya ingin mengucapkan 
terima kasih kepada Tuhan Yang 
Maha Kuasa atas penyelesaian 

Laporan Tahunan 2018 DGLAHS-
FAO ECTAD Indonesia. Sejak 2006, 
Direktorat Jenderal Peternakan 
dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) 
telah bekerja sama dengan FAO 
untuk meningkatkan kapasitas 
pemerintah dan kemampuan untuk 
secara berkelanjutan mengendalikan 
Influenza Avian Patogen Tinggi 
(HPAI) di Indonesia. Membangun 
keberhasilan program-program 
sebelumnya, kami sekarang bekerja 
pada aspek yang lebih luas melalui 
program Emerging Pandemic Threats 
(EPT-2) .



Perayaan Pekan Kesadaran Antibiotik Sedunia 2018 di Surabaya. 

Atas perhatian rekan-rekan, kami 
menyampaikan terima kasih
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Pengantar dari  Dr. James McGrane  
untuk ECTAD Indonesia pada tahun 2018

kesehatan hewan dan manusia. 
Pendekatan OH ini bergantung 
pada kolaborasi lintas sektoral, 
serangkaian disiplin teknis, akses 

ke berbagai sumber daya dan 
beragam pendekatan komunikasi 
terutama penggunaan media 
sosial.

Tema kami memperkuat 
kesehatan manusia dan hewan 
berfokus pada deteksi dini 

ancaman penyakit zoonosis yang 
diikuti oleh respon One Health 

antar-disipliner. Selama 2018 FAO, 
bekerja sama dengan Direktorat 
Kesehatan Hewan, Direktorat 
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan 
dinas peternakan dan kesehatan 
hewan serta dinas KSDA pemerintah 
setempat, telah mengembangkan 
dan menerbitkan Praktik Terbaik 
One Health. Praktik Terbaik ini telah 
diuji coba di empat kabupaten 
percontohan (Minahasa, Ketapang, 
Bengkalis dan Boyolali) dan telah 
dilakukan penyesuaian untuk isi dan 
cara penyampaiannya.

FAO terus bekerja lintas sektoral 
dengan dinas di daerah dalam 
meningkatkan pengawasan 
penyakit hewan terintegrasi dan 
dengan laboratorium Balai Besar 
Veterinar terkait dengan jaminan 
kualitas dan peningkatan diagnostik 
laboratorium.

Ancaman kesehatan global 
Antimicrobial Resistance (AMR) 
memperoleh daya tarik yang lebih 
besar dalam program EPT2 FAO 

selama 2018, dengan perhatian 
difokuskan pada peningkatan 
kesadaran kepada mahasiswa 
kedokteran hewan, fakultas 
kedokteran hewan dan melakukan 
studi lapangan tentang AMR dan 
penggunaan antimikroba pada 
peternakan unggas. Tim komunikasi 
FAO ECTAD juga mengintensifkan 
upaya untuk menyampaikan pesan 
yang berfokus pada pencegahan 
dan kontrol AMR dan pesan One 
Health kepada para profesional dan 
masyarakat.

Untuk mencapai tujuannya, 
FAO khususnya dalam 
program Emergency Centre for 
Transboundary Animal Diseases 
(ECTAD) bekerja sama dengan 
kementerian pemerintah Indonesia, 
pemerintah daerah, dinas kesehatan 
hewan di daerah, WHO, USAID, 
mitra sektor swasta, universitas, dan 
organisasi masyarakat sipil.

FAO ingin mengucapkan terima kasih 
kepada mitra teknis kami, Direktorat 
Jenderal Peternakan dan Kesehatan 
Hewan, dan donor kami USAID 
atas dukungan program mereka 
yang berkelanjutan. Bimbingan 
dan dukungan Perwakilan FAO di 
Indonesia juga perlu diapresiasi.

Dr. James J. McGrane
FAO ECTAD Indonesia Team Leader

vii

Krisis Ebola yang berkelanjutan 
di Republik Demokratik Kongo 
dan virus korona persisten 

Middle-East Respiratory Syndrome 
(MERS) menekankan berlanjutnya 
ancaman global dari munculnya 
penyakit menular. Penyebaran 
agen penyakit menular yang cepat 
adalah ukuran interkonektivitas 
global dan kelancaran pergerakan 
kita. Globalisasi telah menambahkan 
dimensi baru pada risiko kesehatan, 
memungkinkan risiko menyebar 
lebih cepat, melewati batas-batas 
risiko tradisional, dan melakukan 
perjalanan lebih jauh dan lebih cepat 
ke berbagai negara dan sektor. 
Sekarang, lebih dari sebelumnya, 
kita perlu menerapkan pendekatan 
One Health untuk melawan ancaman 
penyakit zoonosis terhadap 
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Pencegahan dan pengendalian Zoonosis dan PIB 
bergantung pada deteksi dini -agen penyebab penyakit 
tersebut. Deteksi dini dari patogen tersebut memainkan 

peranan penting dalam pencegahan penyakit, dan khususnya 
dalam pengendalian dan mitigasi penyakit. Oleh karena itu, 
memiliki laboratorium yang lengkap dengan kemampuan 
mendeteksi Zoonosis dan PIB  sangat penting dalam 
manajemen risiko penyakit di Indonesia. 

Surveilans tertarget terhadap lingkungan berisiko tinggi serta 
hewan yang berisiko tinggi tertular zoonosis dan PIB, termasuk 
ternak, satwa liar yang dibudidayakan dan burung bermigrasi, 
merupakan salah satu pilar dalam mencapai deteksi cepat 
penyakit.

Sekelompok belibis tangkapan diberi makan disebuah penangkaran di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. 
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Manajemen Risiko Avian Influenza, 
Zoonosis lainnya serta Penyakit Infeksius 
Baru/Berulang (PIB) di Indonesia

1.1 Manajemen Risiko Avian 
Influenza, Zoonosis 
lainnya serta Penyakit 
Infeksius Baru/Berulang 
(PIB) di Indonesia 

Terbuktinya kemampuan untuk 
mendeteksi dini PIB memastikan bahwa 
Indonesia siap melakukan pencegahan 
potensi ancaman pandemi.

Indonesia telah mengalami 
kemajuan meningkatkan kapasitas 
surveilansnya dalam mendeteksi PIB 
di Indonesia.  Surveilans tertarget 
dilaksanakan di daerah berisiko tinggi 
yang merupakan interface (kontak/
pertemuan) satwa liar-ternak-
manusia. Surveilans mendeteksi virus 
influenza dan virus lain dari famili 
virus yang berpotensi PIB. Surveilans 
memberikan informasi yang berguna 
untuk pemerintah dalam usaha 
pencegahan dan pengendalian 
penyakit. 

Pada tahun 2018, untuk mendukung 
keberlanjutan surveilans flu babi 
(swine influenza/SIV),  Balai Besar/
Balai Veteriner (BBVet/BVet) Medan, 
Subang, Denpasar telah sepakat 
untuk melanjutkan surveilans SIV 
di masa depan. Termasuk juga 
di dalamnya kesepakatan untuk 
pembuatan profil sistem peternakan 
babi, pengumpulan sampel, diagnosis 
laboratorium dan analisis data. 

lebih memahami ko-sirkulasi virus-
virus influenza pada populasi belibis.

Surveilans Triangulasi mengikuti 
pendekatan One Health yang 
melibatkan monitoring dan sampling 
pada interface (pertemuan) satwa 
liar, ternak dan manusia untuk 
mendeteksi dini virus yang dapat 
menjadi PIB. Surveilans Triangulasi 
telah dilaksanakan sejak tahun 2016 
di Pulau Sulawesi. Pada tahun 2018, 
sampel dikumpulkan dari seluruh 
provinsi di Sulawesi. Sampel tersebut 
kemudian diuji terhadap lima famili 
virus berpotensi PIB (corona virus, 
paramyxo virus, influenza virus, 
flavi virus and filo virus) di tiga 
laboratorium (BBVet Maros, BBVet 
Denpasar, dan BVet Lampung). 

Pada tahun 2018, BVet 
Banjarbaru menyepakati 

untuk memperluas cakupan 
surveilans ke daerah 

singgah burung belibis 
lainnya di Kalimantan 

Tengah dan Kalimantan 
Timur, untuk lebih 

memahami ko-sirkulasi 
virus-virus influenza pada 

populasi belibis.

Pengambilan sample darah ternak dalam aktivitas surveilans triangulasi di Majene, West Sulawesi.

Di tahun yang sama, BVet Banjarbaru 
menyepakati untuk memperluas 
cakupan surveilans ke daerah singgah 
burung belibis lainnya di Kalimantan 
Tengah dan Kalimantan Timur, untuk 
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1.2  Indonesia menentukan 
Galur Tantang (Challenge 
Strain) untuk produksi 
vaksin AI H5N1 lokal 

Kementerian Pertanian telah melakukan 
sebuah langkah maju menuju 
berhasilnya program vaksinasi HPAI. 

Indonesia menggunakan vaksinasi 
sebagai strategi utama untuk 
mengendalikan avian influenza. 
Kemampuan untuk memilih galur 
vaksin yang tepat untuk produksi 
vaksin lokal merupakan penentu 
dalam mengendalikan avian influenza. 

Sistem Monitoring Virus Influenza 
(Influenza Virus Monitoring - IVM) dan 
platform IVM Online memungkinkan 
pemerintah Indonesia untuk 

Surveilans Rusa dalam Penangkaran

Penangkaran rusa di beberapa daerah di Indonesia terkena 
dampak perubahan agro-ekologi ekstrim seperti alih fungsi lahan dan hutan, 
urbanisasi, intensifikasi peternakan dan pertanian. Hal ini  telah membuka 
kesempatan adanya kontak antara satwa liar (rusa) dan hewan domestik dan 
manusia (interfaces). Kontak tersebut telah meningkatkan risiko penularan 
patogen dari satwa liar ke hewan domestik, manusia dan sebaliknya. 

Beberapa penyakit rusa (spesies ungulata) dapat juga ditemukan pada hewan 
domestik seperti misalnya Haemorrhagic Septicaemia, Bovine Viral Diarrhoea, 
tuberculosis dan brucellosis. Penyakit rusa chronic wasting disease (CWD) dapat 
menyebabkan wabah pada ternak. Rusa yang ditangkarkan dianggap sebagai 
reservoir atau inang antara penularan PIB dari satwa liar. 

Lampung, yang merupakan penghubung antara pulau Sumatera dan Jawa, 
dengan tingkat urbanisasi serta mobilitas manusia yang tinggi,  penangkaran 
rusa berlokasi di sekitar peternakan dan daerah perumahan padat penduduk. 
Situasi ini akan sangat memungkinkan untuk meningkatkan risiko penularan 
virus. 

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor 
tersebut, pada tahun 2018 Direktorat Jenderal 
Peternakan dan Kesehatan Hewan (DitJen PKH) 
melalui BVet Lampung dan Direktorat Konservasi 
Keanekaragaman Hayati (Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan) melalui Badan 
Konservasi Sumber Daya Alam di tingkat Provinsi, 
dengan dukungan dari FAO ECTAD Indonesia 
menyepakati untuk melaksanakan surveilans 
tertarget untuk mendeteksi penularan penyakit 
infeksi baru/berulang dari rusa ke ternak dengan 
pendekatan ONE HEALTH.  

Di provinsi ini, pelatihan mengenai surveilans 
dan pembuatan profil serta pengumpulan 
sampel rusa di penangkaran dilaksanakan 
untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan 
para Petugas Pelayanan Veteriner (PPV) dan 
para petugas satwa liar dalam melaksanakan 
surveilans rusa. 

Surveilans rusa ini dilaksanakan bekerjasama 
dengan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber 
Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Riset 
Biologi – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI) dan Dinas Peternakan dan Kesehatan 
Hewan Provinsi Lampung.
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Tingkat kepadatan dan jumlah populasi rusa dalam penangkaran di Lampung.
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memonitor virus AI 
yang bersirkulasi 
di Indonesia. Hasil 
monitoring tersebut 
kemudian menentukan 
perwakilan galur 
tantang vaksin, yang 
dapat digunakan untuk 
menguji apakah sebuah 
vaksin bekerja dengan 
baik untuk kemudian 
didistribusikan di 
Indonesia secara 
komersial. 

Sejak berkonsultasi 
dengan FAO dan 
World Organisation 
for Animal Health (OIE) 
pada tahun 2011, 
Pemerintah Indonesia 
telah mengadopsi 
sebuah kebijakan untuk 
menggunakan galur 
virus yang bersirkulasi secara lokal 
sebagai galur produksi vaksin. 

Pada bulan Juni 2018, DitJen-PKH 
untuk pertama kalinya secara 
resmi menunjuk galur tantang 
baru untuk HPAI H5N1 clade 
2.1.3.2 dan untuk HPAI H5N1 
clade 2.3.2.1c.  Perubahan ini 
dilakukan atas rekomendasi dari 
Pertemuan Tim Manajemen IVM 
(Maret 2018) dan Pertemuan 
Komisi Ahli Kesehatan Hewan 
serta Komisi Obat Hewan (Mei 
2018). 

Penunjukkan galur tantang 
vaksin yang sudah tertunda lama 
ini merupakan hal yang sangat 
signifikan karena merupakan 
persetujuan resmi pertama galur 
tantang yang didasarkan pada 
rekomendasi IVM Online sejak 
sistem galur tantang difungsikan 
pada tahun 2011.  

1.3 BVet/BBVet di Indonesia 
siap menggunakan 
standar baru untuk 
biosafety dan biosekuriti

Biosafety dan biosekuriti yang 
terstandarisasi penting untuk 
meningkatkan kapasitas Balai/
Balai Besar Veteriner di Indonesia. 
Kementerian Pertanian bersama FAO 
memperkenalkan Perangkat Pemetaan 
Laboratorium-Modul Biosafety 
(Laboratory Mapping Tool-Biosafety 
Module - LMT-S) pada bulan April tahun 
ini untuk memulai proses peningkatan 
kapasitas.  

Pelatihan tersebut diikuti oleh para 
petugas laboratorium dari tingkat 
Nasional, Balai Besar/Balai Veteriner 
(laboratorium wilayah) di bawah 
Direktorat Jenderal Peternakan dan 
Kesehatan Hewan (DJ-PKH) serta 
beberapa laboratorium tingkat provinsi.

Fokus pelatihan ini adalah untuk 
melengkapi para peserta dengan 
pengetahuan teknis dan kemampuan 
untuk menggunakan LMT-S sebagai 
sebuah perangkat penilaian untuk 
mengukur dan meningkatkan 
situasi biosafety-biosekuriti pada 
laboratorium mereka sendiri. 

Dari diskusi yang dilaksanakan pada 
sesi pelatihan, sebagaian besar 
peserta merasa bahwa biosafety dan 
biosekuriti merupakan dua aspek 
yang tidak pernah diprioritaskan oleh 
manajemen laboratorium. Berkaitan 
dengan hal tersebut, pelatihan 
menghasilkan rekomendasi yang 
ditindaklanjuti oleh surat resmi yang 
dikirimkan oleh Direktur Kesehatan 
Hewan. Surat itu  mendorong tiap 
Petugas Biosafety BVet/BBVet 
untuk mengkoordinasikan dan 
melaksanakan penilaian laboratorium 
secara internal menggunakan LMT-S. 

Rusa yang terbius diambil sample darah. Kegiatan sureveilans ini dilaksanakan sebagai pencegahan terhadap 
zoonosis dan PIB pada rusa di daerah Lampung. 
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Hal tersebut berlanjut pada 
penunjukkan para Petugas Biosafety 
dan Komite Biosafety di tiap Balai/
Balai Besar Veteriner (BVet/BBVet) 
yang sebelumnya sebagian besar 
belum memilikinya.  

1.4 AHRA meningkatkan 
kesiapsiagaan 
terhadap PIB di wilayah 
perbatasan 

Latihan penilaian risiko dengan 
berbagai pemangku kepentingan 
memberikan dukungan pada Dinas 
yang membidangi fungsi Kesehatan 
Hewan provinsi untuk merencanakan 
respon terhadap kedaruratan yang 
dapat menyelamatkan hidup hewan 
dan manusia.

Untuk menguatkan kapasitas 
penilaian risiko kesehatan hewan 
(animal health risk assessment – 
AHRA) para Petugas Pelayanan 
Veteriner (PPV) di tingkat pusat dan 
wilayah, dua pelatihan dilaksanakan 
dengan menghasilkan 20 penilai 
(assessor) nasional dan wilayah 

yang kompeten dan mandiri dari 
Direktorat Kesehatan Hewan, 
Direktorat Kesehatan Masyarakat 
Veteriner, Balai Besar Penelitian 
Veteriner (BBaLitVet), Universitas 
IPB, Balai Besar/Balai Veteriner dan 
Badan Karantina Pertanian. 

Untuk mempraktekkan keterampilan 
mereka, sesuai kesepakatan 
bersama dengan para pemangku 
kepentingan dan manajer risiko, 
sebuah percontohan AHRA 
mengenai virus Nipah telah 
diidentifikasi dan dilaksanakan untuk 
Kalimantan Barat sebagai akibat 
adanya risiko potensial serangan 
virus Nipah lintas batas. 

Kalimantan Barat berbatasan 
dengan Malaysia, yang merupakan 
tempat wabah Nipah terjadi pada 
peternakan babi antara tahun 
1998-1999. Selain itu, riset yang 
dilaksanakan oleh BBaLitVet 
menunjukkan bahwa sampel 
kelelawar dari Kalimantan Barat yang 
diuji pada tahun 2010, positif virus 
Nipah. 

AHRA tersebut berhasil menilai 
faktor yang berasosiasi dengan 
kelelawar dan babi yang 
berhubungan dengan masuknya, 
spill-over, dan penyebaran virus 
Nipah selama 12 bulan dan juga 
jalur-jalur risiko (risk pathways) 
dengan menggunakan data 
epidemiologi lapang dari kabupaten 
Sanggau, yang berbatasan langsung 
dengan Malaysia. 

Latihan penilaian risiko ini 
membantu para pejabat 
mengidentifikasir jalur risko virus 
Nipah di Kalimantan Barat yang 
sangat berguna untuk perencanaan 
tindakan pencegahan dan respon 
berbasis bukti di lapangan.  Pada 
pertengahan tahun 2018, AHRA 
serupa dilaksanakan di Sulawesi 
Utara untuk avian influenza subtipe 
H5N6. 

Kedua kegiatan AHRA tersebut 
didokumentasikan dan dibagikan 
kepada mitra pemerintah Indonesia 
dan para pemangku kepentingan 
yang terkait di dua wilayah tersebut. 
Dokumen AHRA dapat membantu 
para pemangku kepentingan 
dalam meningkatkan pemahaman, 
pengetahuan dan pemikiran kritis 
mengenai penilaian risiko untuk 
kejadian kesehatan hewan potensial, 
termasuk zoonosis dan PIB. 

Lebih lanjut, dokumen AHRA 
menyediakan rekomendasi berbasis 
ilmiah untuk digunakan oleh 
para penentu kebijakan dalam 
memformulasikan berbagai tindakan 
serta program untuk memitigasi 
risiko PIB dan zoonosis potensial 
sebagai bagian dari penguatan 
kesiapsiagaan darurat dan 
pengelolaannya.

Petugas kesehatan hewan mengumpulkan sample darah ternak pada saat surveilans triangulasi 
di Majene, Sulawesi Barat. 
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Investigasi lapangan tepat waktu 
sangat penting dalam pembuatan 
keputusan pengendalian penyakit. 
FAO ECTAD serta Ditjen PKH 
Kementan telah bekerjasama 
untuk menyiapkan petugas 
teknis pemerintah daerah untuk 
melaporkan, mencegah dan 
mengendalikan zoonosis secepat 
mungkin saat terdeteksi penyakit. 
Salah satu orang yang dilatih di 
Aceh, Suhadi, bercerita tentang 
bagaimana pelatihan yang telah 
diikutinya pada tahun 2018 telah 
mempengaruhi pekerjaannya serta 
orang-orang di daerahnya.   

Suhadi bekerja sebagai kepala 
seksi Kantor Pertanian Kabupaten 
Gayo Lues. Daerahnya terdiri 
dari bukit dan pegunungan yang 
merupakan asal kopi Gayo yang 

terkenal. Dikenal sebagai “Kota 
Seribu Bukit”, daerah tersebut 
juga dihuni oleh peternak sapi. 
Warga setempat biasanya 
menyimpan hewan ternak 
mereka di lembah antara bukit, 
bersama dengan beberapa 
kambing dan kuda. Suhadi telah 
menghabiskan banyak waktu  
mengawasi dan menangani 
penyakit hewan, namun ia tak 
pernah mendapatkan pelatihan 
investigasi wabah sampai 2018. 
“Haemorrhagic Septicaemia, dikenal 
sebagai Septicaemia Epizootica 
(SE) di Indonesia, adalah penyakit 
yang paling umum ditemukan 
di sapi dan kerbau, sementara 
infeksi parasit darah Trypanosoma 
sp. Biasa ditemukan pada kuda. 
Rabies juga terkadang ditemukan 
di kabupaten saya” katanya.   

“Saya telah mendengar mengenai 
investigasi wabah sejak lama, 
namun saya tidak pernah mengerti 
detilnya sampai  FAO ECTAD dan 
Kementan mengundang saya ke 
pelatihan pada tahun 2018. Saya 
sangat berterimakasih untuk 
kesempatan langka ini” 

Saat ia sudah mendapatkan 
pelatihan, ia melaporkan apa yang 
ia pelajari kepada pengawasnya 
serta koleganya. Ia mencoba 
menggunakan pengetahuan yang 
ia dapatkan selama pelatihan 
untuk membantu penduduk 
setempat menjaga kesehatan 
hewan mereka. Pada tahun 2015, 
690 hewan, terutama kerbau, mati 
karena SE. Penghasilan peternak 
terpengaruh sangat besar 
karena kematian ternak. Dengan 
pengetahuan investigasi wabah 
yang baru ini, Suhadi berniat 
mencegah kejadian ini terulang 
dengan menggunakan vaksinasi 
kerbau dan sapi.    

Sejak wabah tahun 2015, tidak 
pernah ada kerugian lebih jauh di 
kabupaten Gayo Lues. Vaksinasi 
hewan ternak reguler serta 
perawatan hewan sakit yang tepat 
waktu diberikan kepada peternak. 
Namun, Suhadi menyarankan agar 
kita tidak melupakan pentingnya 
investigasi wabah penyakit, karena 
ini bisa mengidentifikasi penyakit 
bersifat zoonotik atau PIB pada 
hewan ternak serta menyediakan 
bukti untuk pembuatan kebijakan 
administratif yang lebih tinggi.

Kisah dari lapangan

Sahidi mengunjungi peternakan kerbau di Gayo Lues, Aceh.

Memerangi penyakit hewan di Kota 
Seribu Bukit

©
 Sahidi



Pengendalian penyakit bersifat zoonotik saat ini bergerak 
menuju pendekatan “One Health”. “One Health”  adalah 
sebuah usaha kerjasama antar praktisi (dokter hewan, 

dokter umum, petugas kesehatan masyarakat, epidemiolog, 
ekolog, toksikolog, ahli-ahli lingkungan, dll) serta badan dan 
institusi mereka untuk mencapai tingkat kesehatan yang 
maksimal untuk masyarakat, agrikultur, dan hewan ternak serta 
lingkungan.  

Mensinergikan kolaborasi lintas sektor dalam melawan 
Penyakit Berulang dan Baru (PIB), FAO Emergency Centre 

for Transboundary Animal Diseases (ECTAD) Indonesia telah 
memulai usaha pengembangan kapasitas One Health diantara 
sektor-sektor yang berbeda dan bekerja untuk kesehatan 
manusia, hewan dan lingkungan.   

Pedoman, protokol terintegrasi serta strategi untuk 
implementasi One Health di Indonesia sedang dijalankan untuk 
menyediakan dasar untuk keberlanjutan program

Petugas kesehatan hewan melakukan wawancara dengan warga desa sebagai bagian dari investigasi wabah untuk 
training epidemiolog lapang (PELVI) di Gianyar, Bali.  
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Peningkatan Kapasitas One Health

2.1  Perangkat kesiapan 
darurat untuk 
mencegah, mendeteksi 
dan merespon ancaman 
pandemik

Pedoman, protokol terintegrasi 
serta master trainers dari program 
kesehatan hewan, kesehatan manusia 
serta hewan liar telah siap untuk 
memastikan keberlanjutan program 
peningkatan kapasitas One Health

Mengembangkan kapasitas One 
Health bukan saja merupakan cara 
efektif untuk merespon ancaman 
oleh Penyakit Infeksius Baru (PIB) 
dan zoonotik, tetapi juga sebagai 
katalis untuk menciptakan kerja-
sama yang lebih kuat, dukungan 
bersama serta berbagi pengetahuan, 
praktek terbaik dan informasi antara 
Kementrian Pertanian (Kementan), 
Kementrian Kesehatan (Kemenkes) 
serta Kementrian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (KLHK)  

Sejak awal program EPT2, Direktorat 
Jendral Hewan Ternak dan Kesehatan 
Hewan (Ditjen PKH) serta FAO ECTAD 
telah membangun jalan untuk 
mengembangkan kapasitas di tiga 
sektor, dan di tahun 2018, materi 
pelatihan telah diberikan kepada 
pemerintah untuk mendukung para 
master trainers yang sudah dilatih.

Paket materi pelatihan diberi judul 
“Pencegahan dan Pengendalian 
Zoonosis dan PIB untuk Petugas dari 
Tiga Sektor”. Modul yang digunakan 
telah digunakan untuk melatih 
petugas lapangan dari tiga sektor 
di empat provinsi percontohan FAO 
(Riau, Jawa Tengah, Kalimantan Barat 
dan Sulawesi Utara). Materi pelatihan 
juga akan diberikan dan digunakan 
di provinsi lain di Indonesia untuk 
mencegah, mendeteksi dan 
merespon kemungkinan PIB dan 
ancaman zoonosis.   

Sebuah nota kesepahaman/
Memorandum of Understanding 
(MoU) untuk mengadopsi materi 
pelatihan  materi FAO – EPT2 
(kurikulum, SOP, modul) sedang 
dikembangkan antara Ditjen PKH 
serta Pusat Pelatihan Kesehatan 
Hewan di  Cinagara, Jawa Barat. 

2.2  Strategi Komunikasi 
untuk PIB dan Zoonosis 
menggunakan 
pendekatan OH yang 
didukung oleh tiga 
kementrian 

Kementrian Pertanian, Kementrian 
Kesehatan dan Kementrian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan mendukung 
strategi komunikasi zoonosis dan PIB

Komunikasi sangatlah penting untuk 
pengendalian dan pencegahan 
penyakit. Komunikasi serta 
penjangkauan adalah bagian penting 
dalam menguatkan kapasitas 
pemerintah untuk mencegah dan 
mengendalikan zoonosis tertarget 
dan PIB di Indonesia.  

Tahun ini, strategi komunikasi 
untuk pengendalian PIB dan 
zoonosis menggunakan pendekatan 
OH akhirnya didukung oleh tiga 
kementrian agar lebih lanjut diadopsi 
dalam kegiatan pencegahan zoonosis 
dan PIB.

Strategi Komunikasi mencakup 
tiga tingkat berbeda: sebelum, saat 
terjadi, dan sesudah wabah penyakit, 
serta setiap tingkat dibagi menjadi 
tiga bagian utama: strategi pesan 
(narasi), strategi target dan strategi 
implementasi.  

Sejak awal program EPT2, 
Direktorat Jendral Hewan 

Ternak dan Kesehatan Hewan 
(Ditjen PKH) serta FAO ECTAD 

telah membangun jalan untuk 
mengembangkan kapasitas 
di tiga sektor, dan di tahun 

2018, materi pelatihan telah 
diberikan kepada pemerintah 

untuk mendukung para master 
trainers yang sudah dilatih.
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Dokumen ini didukung oleh 
perangkat komunikasi serta 
pedoman, termasuk contoh praktis 
strategi komunikasi seperti tips 
untuk pembicara, format serta 
contoh untuk mengeluarkan 
pernyataan pada pers, daftar 
pertanyaan dan jawaban, tips untuk 
menangani pertanyaan sulit serta 
permintaan informasi, dan pemetaan 
pemangku kepentingan untuk 
menentukan prioritas dan strategi 
pendekatan untuk pemangku 
kepentingan yang berbeda-beda.

2.3  Membangun sebuah 
landasan Informasi 
untuk mendukung 
kegiatan lapangan One 
Health

Empat kementrian telah sepakat 
memiliki landasan daring bersama 
untuk berbagi informasi terkait 
zoonosis.

Pada tahun 2018, kemajuan besar 
telah dicapai untuk membangun 
sebuah landasan berbagi informasi 
One Health antara kementrian yang 
berbeda.   

Mengikuti serangkaian pertemuan 
serta lokakarya dari Juni sampai 
Desember 2018 antara Kemenko 
PMK, Kemenkes, Kementan dan 
KLHK, sebuah rencana kerja 
dan jadwal telah disetujui untuk 
pengembangan landasan berbagi 
informasi. Sebagai bagian dari 
rencana kerja, kelompok kerja 
lintas-sektor yang terdiri dari tim 
teknis serta tim pembuat piranti 
lunak telah dikembangkan untuk 
mengembangkan konsep, situs dan 
aplikasi android.  

Kelompok-kelompok ini 
mendiskusikan secara intensif, 
rancangan dan spesifikasi Landasan 

Pembagian Informasi One Health 
yang bernama SIZE 2.0 (Sistem 
Informasi Zoonosis dan EID) yang 
sudah dikembangkan oleh BPPT, 
Badan Pengkajian dan Penerapan 
Teknologi.  

SIZE 2.0 akan dikembangkan 
berdasarkan SIZE 1.0 yang 
dikembangkan oleh Kemenko PMK 
dan BPPT serta akan 
menghubungkan sistem 
informasi lintas sektor.

Pengembangan SIZE 
2.0 akan memfasilitasi 
pembagian informasi 
serta pertukaran data 
antara sektor kesehatan 
satwa liar, kesehatan 
masyarakat serta 
kesehatan hewan untuk 
peringatan dini mengenai 
kejadian penyakit 
serta implementasi 
tindakan pencegahan 
dan pengendalian 
menggunakan 
pendekatan One Health.

2.4  Meningkatkan 
kesejahteraan 
komunitas melalui 
penggunaan dana desa 
di sektor hewan ternak

Pedoman praktis yang baru-
baru ini disebarkan oleh FAO dan 
Kementan menunjukkan bagaimana 

Kesehatan
hewan

Early detect, early report, early respond

ISHIKNAS

Kesehatan
manusia

Sistem berbagi
Informasi

Zoonosis and
EIDs 

SKDR

SIZE

Kesehatan
Satwa Liar

SEHAT
SATLI

Dokumen One Health yang sudah diluncurkan oleh FAO, Kementan, dan kementerian terkait.
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SIZE 2.0 akan dikembangkan 
berdasarkan SIZE 1.0 yang 

dikembangkan oleh Kemenko 
PMK dan BPPT serta akan 
menghubungkan sistem 
informasi lintas sektor

pengendalian penyakit hewan bisa 
meningkatkan kesejahteraan serta 
pendapatan masyarakat di daerah 
menggunakan dana desa.

Kementan, Kemenkes, Kemendesa, 
bekerjasama dengan FAO 
meningkatkan pengetahuan dan 
kewaspadaan pengendalian penyakit 
dari pemerintah Kabupaten Boyolali 
serta tiga puluh perwakilan desa. 
Pedoman praktis “Pencegahan dan 
Pengendalian Zoonosis dan Penyakit 
Infeksius Baru Melalui Optimalisasi 
Fungsi Puskeswan (Pusat Kesehatan 
Hewan)” telah diperkenalkan di 
Boyolali dengan dukungan keuangan 
Dana Desa.  

Boyolali dipilih sebagai daerah 
percontohan untuk Program One 
Health karena daerah ini merupakan 
daerah produksi ternak paling 
penting di Indonesia, terutama untuk 
Sapi Perah. Sejak 2012, berbagai 
kejadian zoonosis telah terekam 
di Boyolali, seperti anthrax, avian 
influenza dan leptospirosis yang 
mengancam kesejahteraan peternak 
dalam hal ekonomi serta kesehatan.   

Keterlibatan Kemendesa melalui 
penggunaan dana desa harus 
dikenali sebagai bentuk kerjasama 

lintas sektor yang mempromosikan 
keberlanjutan sebuah program.  

Sejak diluncurkan oleh pemerintah 
pusat pada tahun 2015, program 
dana desa telah membantu desa 
dalam mendanai pengembangan 
mereka masing-masing berdasarkan 
kebutuhan dan prioritas setiap desa.  

Kemenkes telah memulai 
penggunaan Dana Desa untuk 
perbaikan kesehatan masyarakat 
melalui Pusat Kesehatan Masyarakat 
(Puskesmas). Melalui kegiatan 
peningkatan kesadaran ini, 
diharapkan bahwa dana desa bisa 
digunakan sebagai modal untuk 
BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) 
yang menjalankan layanan kesehatan 
hewan.   

Dinas Kesehatan Hewan Kabupaten 
harus bekerjasama dengan kepala 
desa untuk menggunakan dana 

desa secara lebih efektif untuk 
pencegahan dan pengendalian 
PIB dan Zoonosis. Kerjasama ini 
akan semakin membantu desa 
dalam mengembangkan sebuah 
ekonomi ternak yang berkelanjutan 
untuk meningkatkan pendapatan 
masyarakat dan untuk mendukung 
program pemerintah dalam 
peningkatan ketahanan pangan.

2.5 Fakultas Kesehatan 
Hewan Indonesia 
mengadopsi 
pendekatan One Health 
dalam kurikulum 
mereka

Dokter Kesehatan Hewan di Indonesia 
telah menyepakati untuk memperkaya 
kurikulum mereka dengan AMR dan 
kesehatan unggas menggunakan 
pendekatan One Health.

Melalui berbagai kegiatan yang 
dilakukan oleh FAO dan Ditjen 
PKH, praktik-praktik terbaik 
telah didokumentasikan untuk 
meningkatkan kesehatan unggas, 
menurunkan penggunaan Antibiotik 
serta Resistensi Antimikroba (AMU/
AMR), menggunakan pendekatan 
One Health untuk mencegah, 
mendeteksi dan merespon zoonosis 
dan PIB.  

Sebelas fakultas kedokteran hewan 
melalui Asosiasi Fakultas Kesehatan 
Hewan Indonesia (AFKHI) telah 
setuju untuk memperkaya kurikulum 
mereka dengan praktek terbaik ini 
dan mengembangkan rencana kerja 
dengan FAO dan pemerintah.  

Dari sisi pemerintah, Ditjen 
PKH telah menetapkan Nota 
Kesepahaman dengan pusat 
pelatihan BBPKH Cinagara dan AFKHI 
untuk mendukung pembangunan 
kapasitas petugas kesehatan hewan 

Diskusi pemanfaatan dana desa untuk pencegahan zoonosis dan PIB dengan pendekatan One 
Health.
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dalam kesehatan unggas, AMR-AMU 
dan OH. Pusat pelatihan juga akan 
mengadopsi praktik-praktik terbaik 
kedalam program pelatihan mereka.

2.6  Memperkuat Kapasitas 
Epidemiologi Lapangan   

Indonesia akan menjadi negara ketiga 
di asia yang akan memiliki Program 
Pelatihan Epidemiologi Lapangan 
sesudah Cina dan Thailand.

Epidemiologi Lapangan adalah 
sebuah kompetensi yang diperlukan 
untuk mencegah, mendeteksi 
dan mengendalikan penyakit 
dalam populasi hewan. Untuk 
mengembangkan kapasitas 
pemerintah dalam epidemiologi 
lapangan, Program Pelatihan 
Epidemiologi Lapangan untuk 
Veteriner di Indionesia (FETPV/
PELVI) telah ditetapkan dengan dua 
program berbeda:  Sebuah program 
modular non-gelar dan sebuah gelar 
S2. Pengembangan modul pelatihan 
FETPV serta pelaksanaan pelatihan 
mendapatkan dukungan kuat dari 
program FETPV regional di Thailand.   

Kader pertama dari program 
modular terdiri dari 19 dokter hewan 

Kursus FETPV

19
 

Program training modular PELVI 
sudah dimulai sejak April 2018. 
Training pertama diikuti sejumlah 
19 peserta yang telah dilatih 
dengan 3 modul.

5
 

Lima peserta sudah terpilih dan 
memulai program gelar PELVI pada 
bulan Agustus 2018 di Universitas 
Gadjah Mada, Yogyakarta.

Pengenalan 
Epidemiologi

Surveilans dan 
Analisis Data 
Kesehatan Hewan

Investigasi
Wabah

Studi
Epidemiologi

Topik-topik 
modul
PELVI

1

2

3

4

dari Pemerintah pusat dan BVet/
BBVet dan telah mengikuti tiga 
dari 4 modul pelatihan FETPV pada 
September 2018. Di lokasi kerja 
setiap peserta, mentor lapangan 
telah dipilih dan dilatih untuk 
mebantu peserta mengasimilasi 
pengetahuan mereka dan 
menyelesaikan tugas latihan.  

Sementara itu, Program S2 
dijalankan 
sebagai 
program 
2 tahun di 
Fakultas 
Kedokteran 
Hewan 
Universitas 
Gajah Mada 
(FKH UGM) dan 
dimulai pada 
Agustus 2018. 
Kurikulum 
secara spesifik 
disesuaikan 
untuk 
mencakup 
lebih banyak 
materi terkait 
epidemiologi 
lapangan. Lima 

dokter hewan dari Pemerintah Pusat 
dan BVet/BBVet telah dipilih sebagai 
kader pertama. Mereka diperkirakan 
akan lulus pada tahun 2019 sebagai 
S2 pertama dalam epidemiologi 
lapangan di Indonesia.  

Untuk memastikan keberlanjutan, 
sebuah Surat Edaran Dirjen dan 
MoU telah dikembangkan untuk 
program FETPV. Pertama, surat 
antara Ditjen PKH serta Pusat 
Pelatihan Kesehatan Hewan 
Cinagara untuk program FETPV 
modular telah diselesaikan; ini 
diikuti oleh MoU antara Ditjen PKH 
dan UGM untuk program gelar 
FETPV serta ditetapkannya mentor 
lapangan di BVet/BBVet. 

Pemangku kepentingan penting 
seperti BVet/BBVet dan FETP 
menyatakan dukungan kuat mereka 
untuk program-program FETPV 
dan semua BVet/BBVet berjanji 
akan mengalokasikan dana dalam 
anggaran 2019 mereka untuk kader 
dan peserta FETPV berikutnya.

Perwakilan universitas melalui Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia (AFKHI) diundang 
oleh FAO dan Kementan untuk mengikuti workshop pengayaan materi One Health, kesehatan 
perunggasan dan kurikulum AMR. 
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Kabupaten Boyolali sudah terkenal 
sejak lama sebagai daerah utama 
penghasil susu di wilayah Jawa 
Tengah. Boyolali dipilih DitJen-PKH-
Deptan dan FAO sebagai salah 
satu daerah percontohan untuk 
pencegahan dan pengendalian 
Penyakit Infeksi Baru/Berulang 
(PIB) dan zoonosis tertarget 
menggunakan pendekatan One 
Health. Sepanjang 2018, beberapa 
capaian telah diraih oleh kabupaten 
ini, yang tidak lepas dari kinerja 
para jawara di lapangan. Salah 
satunya adalah Drh. Afiany Rifdania 
- Kepala Seksi Kesehatan Hewan di 
Dinas Peternakan dan Perikanan 
Boyolali. 

Sejak dimulainya program uji coba 
ini di tahun 2016, pelatihan telah 
diberikan kepada para petugas 
lapangan di tiga sektor utama: 
kesehatan manusia, kesehatan 
hewan dan kesehatan satwa liar. 
Afi adalah fasilitator dan telah 
melatih lebih dari enam puluh 
petugas lapangan selama bertahun-
tahun. Afi terus aktif terlibat dalam 
pelatihan pegawai kesehatan hewan 

tentang zoonosis, seperti anthrax, 
brucellosis, avian influenza dan 
rabies. Para pegawai ini diajarkan 
tentang faktor-faktor yang dapat 
mengakibatkan beragam penyakit 
ini, serta prosedur pelaporan dan 
pengendaliannya.

Mengingat pengalamannya, Afi 
merenungkan betapa susahnya dulu 
untuk mengelola dan mengendalikan 
wabah, seperti kala wabah anthrax 
menghajar “kabupaten ternak” 
ini sepanjang tahun 2011 dan 
2012. Kurangnya komunikasi dan 
koordinasi antar kantor dinas 
mengakibatkan lambatnya investigasi 
wabah dikarenakan masing-masing 
dinas terbiasa mengumpulkan data 
sendiri-sendiri. Oleh karenanya, 
respon terhadap anthrax pada tahun 
2011 terlambat hingga lebih dari 
sebulan. Hal ini tidak dapat diterima 
para peternak, mengingat pentingnya 
ternak sehingga kehadiran penyakit-
penyakit endemik sepeti anthrax, 
brucellosis dan avian influenza di 
Boyolali mengharuskan diberikannya 
respon yang sigap dan terfokus.

“Bayangkan dulu, bagaimana 
bisa dinas kesehatan hewan dan 
kesehatan manusia mengambil 
sampel untuk satu penyakit 
zoonosis di wilayah yang sama 
tanpa berkomunikasi satu sama 
lain? Saya ingat waktu ada wabah 
anthrax tahun 2011-2012, dari 
dinas kesehatan hewan saya 
hanya ambil sampel dari hewan-
hewan, sedangkan dinas kesehatan 
mengumpulkan sampel hanya dari 
manusia. Waktu itu, mengendalikan 
wabah rasanya sangat susah karena 
masing dinas kerja sendiri-sendiri”.

Dikarenakan dampaknya yang 
signifikan, pemerintah daerah 
pun memutuskan untuk 
meneruskan pelatihan One Health 
dengan menggunakan dananya 
sendiri. Saat ini, Boyolali telah 
memiliki 95 petugas terlatih dari 
beragam sektor yang secara 
aktif berkontribusi terhadap 
pencegahan dan pengendalian 
penyakit menggunakan beragam 
cara, seperti Whatsapp Messenger, 
Sistem Informasi Kesehatan 
Hewan Nasional (iSIKHNAS) dan 
sistem SKDR (Sistem Kewaspadaan 
Dini dan Respon) Kemenkes/
WHO. Meski pihak kabupaten 
yakin dengan kemampuannya, Afi 
berpesan agar untuk tetap siaga. 
“Kabupaten ini lokasinya diapit 
dua pegunungan dan hasil ternak 
kita menyokong daerah lainnya di 
Indonesia. Kita tidak akan pernah 
tahu kapan wabah penyakit bisa 
terjadi, atau kapan penyakit baru 
muncul. Sehingga selain yakin 
dengan kinerja tim, selalu siaga itu 
penting,” ujar Afi.

Kisah dari lapangan

Afiany Rifdania (tengah) menjelaskan cara penanganan ayam sakit pada peserta simulasi 
wabah dengan pendekatan One Health di Manado. 

Master trainer dari Boyolali
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Risiko amplifikasi patogen, termasuk virus avian influenza 
serta spill-over kepada manusia dapat dikurangi dengan 
meningkatkan biosekuriti efektif serta praktik manajemen 

yang baik. Ini termasuk antara lain vaksinasi pada peternakan, 
terutama peternakan unggas sektor 3 serta intervensi biosekuriti 
di sepanjang rantai pasar.  

Intervensi harus diaplikasikan pada setiap tingkat produksi dari 
penampungan sampai pasar unggas hidup, salah satu lokasi 
dengan risiko spill-over patogen tertinggi.  

Studi berbasis bukti diperlukan untuk meyakinkan peternak 
unggas, pemangku kepentingan industri unggas lain dan 
pembuat kebijakan untuk mengubah praktik produksi dan 
pemasaran unggas mereka sepanjang rantai pasar unggas.  

Asia adalah salah satu pusat resistensi antimikroba (AMR) 
dunia. Penggunaan antimikroba/antibiotik (AMU) di 
produksi hewan ternak adalah salah satu faktor utama 
yang menyebabkan AMR di Asia. Agenda Kesehatan dan 
Keamanan Global (Global Health Security Agenda-GHSA) 
menyarankan negara-negara untuk melawan AMR dengan cara 
mengendalikan penggunaan antimikroba pada hewan ternak, 
termasuk unggas.  

Untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam melacak tren 
AMR dan AMU pada hewan ternak, survei AMR dan AMU telah 
dimulai di Indonesia. Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia 
telah menyepakati untuk menggunakan surveilans AMR/AMU 
dalam mencegah penyalahgunaan antibiotik pada hewan 
ternak. 

Petugas laboratorium menguji isolat bakteri dengan metode tes sensitivitas antimikroba (AST) di BPMSPH, Bogor. 
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Peningkatan kapasitas untuk 
mengendalikan HPAI pada rantai pasar 
serta menghadapi AMR

3.1  Peternakan Sehat untuk 
Produktivitas Lebih Baik 

3.1.1   Praktek Manajemen 
dan Biosekuriti yang 
ditingkatkan untuk 
peternak Itik 

Studi baru-baru ini menunjukkan 
bahwa peternak itik telah meningkatkan 
praktek manajemen peternakan mereka

Permintaan untuk daging itik telah 
meningkat selama 10 tahun terakhir. 
Ini menyebabkan pertumbuhan 
signifikan dalam jumlah perusahaan 
yang berternak itik untuk konsumsi. 
Dengan meningkatnya peternakan 
itik komersil skala kecil yang tidak 
ditangani dengan baik, penyakit terus 
bermunculan. Virus Highly Pathogenic 
Avian Influenza (HPAI) H5N1 klade 
2.3.2 telah dideteksi dalam itik di 
Indonesia untuk pertama kalinya 
pada 2012.  

Strain virus avian influenza ini 
menyebabkan banyak kematian, 
mencapai 75-100% pada itik muda. 
Dalam kasus ini, itik tidak hanya 
berfungsi sebagai pembawa dan 
penyebar virus, namun kematian 
mereka juga melambangkan kerugian 
ekonomi besar untuk peternak.  

FAO ECTAD Indonesia, bersama 
dengan Kementerian Pertanian 

melalui program EPT2 yang didanai 
oleh USAID, memulai sebuah studi 
percontohan mengenai biosekuriti 
yang efektif biaya dan peningkatan 
praktik manejemen di peternakan itik 
skala kecil.  

Program ini melibatkan sekitar 50 
peternakan itik komersial, baik petelur 
atau pedaging, di Mojokerto, Provinsi 
Jawa Timur. Studi ini memberikan 
informasi untuk pemerintah 
Indonesia mengenai pembuatan 
kebijakan produksi unggas yang lebih 
baik dan memberi informasi untuk 
peternak itik komersil mengenai 
bagaimana memastikan biosekuriti 
dan manajemen peternakan itik 
yang lebih baik serta peningkatan 
produktivitas kawanan (flock).   

Pada tahun 2018, studi itik 
percontohan di Kabupaten Mojokerto 
mengenai biosekuriti efektif 
biaya, vaksinasi serta manajemen 
peternakan pada peternakan itik skala 
kecil telah diselesaikan. Hasil awal 
dari studi ini didistribusikan pada 
bulan Oktober 2018 kepada dinas 
peternakan dan kesehatan hewan, 
serta peternak itik di Kabupaten 
Mojokerto.  

Hasil menunjukan bahwa peternak 
itik berhasil mencapai rata-rata 
28% peningkatan dalam praktik 

Intervensi studi yang 
diimplementasikan 

memberikan peternak 
pemasukan tambahan 

sebesar Rp. 24.11 per-itik, 
per-hari produksi.

Dampak finansial dari intervensi

Peningkatan setelah intervensi
praktik terbaik peternakan

Rp. 24,11
per ekor per hari

28%
rata-rata

0 20 40 60 80 100

pencatatan32%

26%

25%

28%

biosekuriti

manajemen
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peternakan, termasuk pencatatan 
data (32%) biosekuriti (26%), 
manajemen pasar (25%) serta 
vaksinasi (28%). Intervensi 
studi yang diimplementasikan 
memberikan peternak pemasukan 
tambahan sebesar Rp. 24.11 per-
itik, per-hari produksi.

3.1.2   Peternak unggas 
memiliki lebih banyak 
akses terhadap 
informasi mengenai 
praktek peternakan 
terbaik melalui 
peternakan unggas 
percontohan 

Dukungan teknis serta diseminasi 
praktek terbaik peternakan 
mendorong peternak untuk 
meningkatkan kondisi peternakan.

Di tahun 2018, setelah 
serangkaian acara peningkatan 
kewaspadaan serta asistensi 
teknis langsung di peternakan, 
lebih dari 30 peternakan unggas 
di Jawa Tengah, Jawa Timur dan 
Banten telah meningkatkan 
manajemen, vaksinasi serta 
implementasi biosekuriti efektif 
di peternakan mereka melalui 
pendekatan biosekuriti 3-zona 
yang menjadikan mereka sebagai 
contoh bagi peternakan unggas 
lainnya.  

Tahun ini, lebih dari 2.500 
peternak unggas dan pemangku 
kepentingan terkait telah 
mendapatkan informasi mengenai 
praktik-praktik terbaik peternakan 
melalui seminar nasional serta 
pameran-pameran yang dilakukan 
pada periode pelaporan, sehingga 
meningkatkan kewaspadaan 
serta pengetahuan mengenai 
pentingnya implementasi 
biosekuriti peternakan  
yang efektif. 

3.2  FAO dan tiga 
Kementerian 
berkolaborasi untuk 
mengembangkan 
kapasitas peningkatan 
Rumah Potong serta 
Pasar 

Kementrian Pertanian (Kementan), 
Kementrian Kesehatan (Kemenkes), 
Kementrian Perdagangan (Kemendag) 
serta pemerintah daerah tertarget dan 
sektor swasta di Jabodetabek telah 
bekerja sama untuk mengendalikan 
avian influenza di sepanjang rantai pasar

Rekomendasi dari studi rantai pasar 
di Jabodetabek telah dikembangkan 
dalam bentuk nota kebijakan serta 
tindak-lanjut untuk intervensi rantai 
pasar. Pada tahun 2018, persetujuan 
telah dicapai antara FAO dan beberapa 
pemangku kepentingan berbeda 
seperti Kementan, Kemenkes dan 
Kemendag, pemerintah daerah 
tertarget serta sektor swasa 
(Manajemen Pasar,  Pemilik Rumah 
Potong serta Dinas Peternakan) untuk 
membuat proyek percontohan demi 
meningkatkan kapasitas pasar serta 
rumah potong untuk mengendalikan  
avian Influenza. 

Intervensi telah diimplementasikan 
pada lima lokasi percontohan 

(tiga pasar dan dua rumah 
potong unggas) difokuskan pada 
peningkatan kebersihan dan sanitasi 
pada pasar unggas, program pasar 
sehat, Pola Hidup Bersih dan Sehat 
(PHBS) serta promosi mengenai 
sertifikasi Standar Nasional 
Indonesia untuk pasar tradisional 
(SNI 8152:2015). 

Hasil utama dari intervensi pasar 
komprehensif adalah komitmen 
serta alokasi anggaran 2019 oleh 
pemangku kepentingan kunci untuk 
keberlanjutan program intervensi 
biosekuriti pasar.  

Sementara pemerintah daerah 
(manajemen pasar dan dinas 
peternakan serta kesehatan hewan) 
mengalokasikan pendanaan untuk 
pembangunan kapasitas serta 
peningkatan kesadaran untuk 
manajemen pasar, pedagang 
unggas serta konsumen, Kemendag 
mengalokasikan anggaran untuk 
mendukung sertifikasi pasar (Standar 
Nasional Indonesia/Sertifikasi 
SNI untuk pasar tradisional) yang 
selaras dengan program pasar sehat 
Kemenkes.

3.3   Melawan Resistensi 
Antimikroba 

Kementrian Pertanian untuk pertama 
kali memulai surveilans AMR nasional 
pada fasilitas pemotongan unggas. 

Surveilans, sebagai salah satu 
komponen utama pada “Rencana 
Aksi Global AMR” adalah landasan 
untuk menilai beban AMR serta 
menyediakan informasi yang 
diperlukan serta bukti untuk 
membuat keputusan serta tindakan.   

Pada tahun 2018, setelah 
mengadopsi rekomendasi dari 
studi percontohan mengenai 
surveilans AMR pada unggas broiler, 

Intervensi telah 
diimplementasikan pada lima 
lokasi percontohan (tiga pasar 
dan dua rumah potong unggas) 
difokuskan pada peningkatan 
kebersihan dan sanitasi pada 
pasar unggas, program pasar 
sehat, Pola Hidup Bersih dan 
Sehat (PHBS) serta promosi 

mengenai sertifikasi Standar 
Nasional Indonesia untuk 

pasar tradisional.
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Apakah
peternak

mengetahui
definisi AMR ?

Catatan: Survei dilakukan pada 419 peternak broiler di 14 desa/kota di 3 provinsi, selama September-November 2018

Hasil Survei: Pemahaman peternak tentang definisi AMR

Persepsi peternak mengenai penggunaan antibiotik
untuk meningkatkan ekonomi

Definisi
peternak
mengenai

AMR

“AMR adalah resistensi
terhadap obat-obatan”

“Kegagalan pengobatan”

Lain-lain

Tahu

45%
Tidak

55%

32.3%

29.0%

25.1%

19.7%

11.0%

Meningkatkan produktivitas

Ayam semakain sehat

Mengurangi tingkat kematian

Untuk pencegahan penyakit

Sebagai pengobatan

Kementan mengadakan surveilans 
AMR nasional di rumah potong, 
menggunakan anggaran nasional 
pada daerah layanan delapan 
BVet/BBVet di Indonesia untuk 
mengumpulkan data Nasional 
mengenai AMR pada Escherichia coli 
pada unggas pedaging (broiler).  

Sebagai bagian dari perayaan Pekan 
Kesadaran Antibiotik Dunia 2018, 
serangkaian kegiatan telah dilakukan 
seperti kampanye jalanan, seminar 
peternak serta kompetisi fotografi, 
poster dan video melibatkan 
mahasiswa kedokteran hewan serta 
masyarakat pada umumnya.  

Topik kegiatan antara lain adalah 
penggunaan antibiotik dengan 
bijak, bahaya AMR serta One Health 
sebagai cara mengadvokasikan dan 

meningkatkan kesadaran mengenai 
AMR dengan masyarakat umum 
dengan judul “Melawan Resistensi 
Antimikroba serta Zoonosis dan 
EID menggunakan Pendekatan One 
Health.”   

Pada tahun 2018, seminar Studium 
Generale dilakukan di tiga fakultas 
kedokteran hewan: Universitas 
Brawijaya-Malang, Universitas Nusa 
Cendana-Kupang, dan Universitas 
Padjajaran Bandung untuk 
menyebarkan pengalaman serta 
pelajaran yang sudah didapatkan 
dan untuk meningkatkan kesadaran 
mengenai AMR pada mahasiswa 
kedokteran hewan serta masyarakat 
pada umumnya dan untuk 
menekankan pentingnya pembaruan 
kompetensi AMR untuk profesi 
kesehatan hewan.    

Selain itu, seminar peternak unggas 
telah dilakukan untuk meningkatkan 
kesadaran pada peternak mengenai 
bahaya AMR serta pentingnya 
penggunaan antimikroba yang 
bijak serta bertanggung-jawab di 
peternakan mereka sebagai upaya 
utama dalam mengendalikan AMR.

3.4 Peternak memiliki 
kesalah-pahaman 
mengenai pengaruh 
dari penggunaan 
antibiotik  

Kebanyakan peternak di daerah 
percontohan FAO mempertimbangkan 
penggunaan antibiotik sebagai cara 
meningkatkan penghasilan ekonomis.  

Dalam sebuah survei persepsi 
baru-baru ini, peternak broiler 

Indonesia percaya 
bahwa menggunakan 
antibiotik bisa 
memberikan mereka 
keuntungan finansial. 
Mereka percaya 
bahwa antibiotik 
bisa meningkatkan 
produktivitas, 
mencegah penyakit dan 
kematian. Kesalahan 
persepsi ini ditemukan 
pada 80% peternak 
yang mengikuti survei. 

Namun, lebih dari 
lima puluh persen 
peternak menyadari 
bahwa AMR adalah 
tantangan besar dalam 
pengobatan manusia, 
dan sejumlah peternak 
merasa penggunaan 
antibiotic pada broiler 
dapat mempengaruhi 
kesehatan konsumen.
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Tahun 2018 telah menorehkan 
capaian penting dalam usaha 
pengendalian avian influenza pada 
pasar unggas hidup di sepanjang 
rantai pasar unggas. Mengingat 
Jabodetabek adalah jantung dari 
perdagangan ungas hidup dari 
banyak wilayah dalam negeri, 
FAO ECTAD dan Kementerian 
Pertanian menginisiasikan program 
uji coba pasar, “Pasar BERSAMA” 
untuk menerapkan praktik-praktik 
biosekuriti yang telah ditingkatkan 
di pasar unggas hidup, pasar daging 
unggas dan rumah potong unggas. 
Jawara kita, Muhammad Firmansyah 
dari PD Pasar Niaga Kerta Raharja 
– sebuah perusahaan daerah yang 
mengelola pasar-pasar di Kabupaten 
Tangerang- membagikan bagaimana 
beliau sangat senang dapat 
mendorong penerapan praktik-
praktik biosekuriti terbaik, di tengah 
beragam tantangan yang ada.

Sebagai Kepala dari Sub-divisi 
Pemberdayaan Pedagang, 
keseharian Firmansyah berada 
di sekitar interaksi dengan para 
pedagang agar membantu 
mereka mematuhi aturan-aturan 
selagi mengembangkan usaha 
mereka. Firmansyah mengakui 
bahwa biosekuriti adalah sebuah 
istilah yang asing, sehingga sulit 
untuk dijelaskan kepada para 
pedagang. Namun, interaksi pribadi 
selagi menyeruput kopi antara 
timnya dan para pedagang telah 
mempermudahkan mereka untuk 
mengajarkan dan meyakinkan 
para pedagang untuk mengikuti 
beragam standar kebersihan dan 
sanitasi yang dianjurkan FAO dan 
Kementerian Pertanian.

Firmansyah mengutarakan 
kegembiraannya ketika 
mendengarkan umpan balik yang 
positif baik dari para pedagang 
dan juga pembeli, yang melihat 

adanya perubahan di pasar, 
yang kini lebih bersih dan lebih 
nyaman. Mereka tidak lagi merasa 
jijik dengan keadaan di pasar, 
ataupun takut akan adanya sebaran 
penyakit menular. Meskipun 
terkadang beliau dikritik oleh 
para pedagang yang meragukan 
program tersebut ataupun terlalu 
malas untuk mengubah perilaku 
mereka, kepercayaannya yang 
kuat akan keampuhan standar-
standar biosekuriti ini membuatnya 
tekun mencari cara-cara lain untuk 
mempromosikannya.

Saya selalu menggunakan analogi 
sebuah rumah dan sebuah keluarga 
untuk membantu pemahaman 
akan biosekuriti di pasar. Bahwa 
pasar ini adalah rumah kita, serta 
para pedagang, PD Pasar dan 
para pembeli sebagai anggota 
keluarganya. Kita seharusnya 
memastikan diri bersih sebelum 
masuk ke rumah, untuk menghindari 
menularkan penyakit kepada 
anggota keluarga kita lainnya. 

Secara pribadi, Firmansyah merasa 
bangga akan keterlibatannya dalam 
usaha bersama FAO-Kementan 
dalam pengendalian avian influenza 
di sepanjang rantai pasar unggas. 
Selain materi-materi pelatihan 
yang membantunya berkembang 
secara profesional, keterikatan 
persaudaraan yang kuat antara 
peserta dari pasar-pasar di seluruh 
Indonesia terasa sangat istimewa 
baginya. Firmansyah sangat senang 
memiliki banyak rekan sekerja 
yang memiliki visi yang sama untuk 
memberdayakan peningkatan 
biosekuriti pasar. Juga, beliau sangat 
menghargai beragam peluang yang 
disediakan untuk bertemu dengan 
para pejabat tinggi nasional saat ada 
pelatihan dan acara-acara biosekuriti 
pasar.

Kisah dari lapangan

Muhammad Firmansyah, master trainer, mempresentasikan kebersihan dan disinfeksi pada 
pasar unggas hidup di Purbalingga. 

Sang Juara untuk program pasar pilot
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Komunikasi dan Perluasan Jangkauan

Di sepanjang tahun 2018, komunikasi dan perluasan 
jangkauan telah terus menerus mengadvokasi isu-isu 
penting mengenai ancaman pandemi, kesehatan ternak, 

keamanan dan ketahanan pangan di Indonesia melalui beragam 
cara komunikasi. Media-media massa mainstream  tetap menjadi 
jalur penting dengan bertambahnya video menarik dan acara 
kolaborasi publik pada peringatan Hari-Hari Internasional.

Kegiatan komunikasi dan perluasan jangkauan telah mampu 
meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan dan 
masyarakat luas serta lebih menghargai kemajuan yang telah 
dicapai melalui sisi teknis program.

Para jurnalis mengunjungi rumah potong hewan unggas Rawa Kepiting dalam rangkaian acara World Food Day 2018. 
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4.1 Hubungan yang Lebih 
Kuat dengan Media 

Meskipun jalur komunikasi kini 
semakin beragam, media masa 
mainstream adalah mitra strategis 
kami untuk menjangkau khalayak 
nasional yang luas. Selama 
tahun 2018, FAO ECTAD telah 
mendayagunakan hubungan 
dengan media sebagai mitra 
dalam menyebarkan informasi 
dan meningkatkan kesadaran 
masyarakat, sampai pada tahapan 
sebagai mitra dalam pertukaran 
pengetahuan. Visi ini diluncurkan 
saat  Beasiswa Media (Media 
Fellowship) yang pertama kali 
diadakan bersama oleh FAO ECTAD 
dan Ditjen – PKH Kementerian 
Pertanian berkolaborasi erat dengan 
Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Media Fellowship pertama kali 
diadakan pada tahun 2018, 
berkolaborasi erat dengan Aliansi 
Jurnalis Independen (AJI) dalam 
rangka pertukaran pengetahuan 
akan ancaman pandemi, produksi 
ternak, keamanan dan ketahanan 
pangan di Indonesia.

Media Fellowship ini terangkai  dalam 
beberapa kegiatan: Briefing dengan 
Para Editor Senior; Lokakarya Media, 
Pelatihan dan Kunjungan Lapangan; 
Kompetisi Peliputan Media dan 
diakhiri dengan Ajang Pemberian 
Penghargaan. Tiga reporter terbaik 
kemudian diberikan dukungan untuk 
menghadiri Konferensi Internasional 
One Health ke-5 di Kanada, pada 
Juni 2018. Kegiatan Media Fellowship 
ini dihadiri oleh 25 perwakilan dari 
media daring, media cetak dan 
televisi dari seluruh Indonesia.

Dalam kegiatan Media Fellowship 
ini, para jurnalis, FAO ECTAD dan 
Kementan bertukar pengetahuan 

akan ancaman pandemi baru, 
resistensi antimikroba (AMR), penyakit 
infeksi baru/berulang (PIB) dan 
zoonosis. Institusi ini menyokong 
perkembangan peliputan media 
berkualitas tinggi dan terpercaya akan 
isu-isu mendesak terkait ancaman 
penyakit pandemi, produksi dan 
kesehatan ternak serta keamanan dan 
ketahanan pangan di Indonesia.

“Saya sekarang menyadari bahwa PIB 
itu bukanlah ancaman bagi Indonesia 
saja, sebagai hotspot penyakit baru, 
tetapi juga sebuah ancaman global” 
(Shinta Maharani, jurnalis Tempo) 

4.1.1 Sorotan Cakupan Media 

Tim komunikasi sangat giat dalam 
mengadvokasi isu-isu kesehatan 
dan keamanan pangan serta 
mempromosikan portofolio lengkap 
proyek FAO EPT-2 melalui peliputan 
media baik di tingkat nasional 
maupun daerah. 

Sebuah situs web juga telah 
dikembangkan sebagai sumber yang 
handal dan diperbaharui secara 
berkala untuk merekam semua 
pencapaian proyek sepanjang 
tahun. Sejumlah 21 artikel, ragam 
infografis dan materi komunikasi 
lain yang diunggah dalam situs web 
merefleksikan produktivitas program 
dalam menghasilkan beragam 
capaian yang berarti dan layak 
diberitakan.

Sebelas siaran pers diterbitkan pada 
tahun 2018 yang telah diliput oleh 
lebih dari 200 media.

Media Fellowship pertama kali 
diadakan pada tahun 2018, 
berkolaborasi erat dengan 
Aliansi Jurnalis Independen 

(AJI) dalam rangka pertukaran 
pengetahuan akan ancaman 

pandemi, produksi ternak, 
keamanan dan ketahanan 

pangan di Indonesia.

Para jurnalis pemenang penghargaan Media Fellowship 2018 menerima hadiah dari 
Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste dan Dirjen Peternakan dan Kesehatan 
Hewan (Dirjen PKH) di Jakarta. 
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4.2  Video Edukasi untuk 
Meningkatkan 
Pemahaman Masyarakat

FAO ECTAD telah memproduksi 
lima video baru untuk merekam 
keberhasilan program serta 
menumbuhkembangkan pemahaman 
masyarakat mengenai ancaman 
pandemi baru. Tahun ini kami 
mencoba untuk meragamkan jenis 
video, dimulai dari dokumenter, 
infografik dan video fitur untuk 
menjangkau khalayak yang lebih luas. 
Video telah diunggah pada channel 
YouTube FAO global dan sudah 
sering digunakan sebagai perangkat 
advokasi di lapangan. 

4.2.1 Daftar Video 

Indonesia Melawan Flu Burung 
Dengan IVM Online 
https://youtu.be/mQIeb4yU1GM 

Bagaimana Cairkan Ayam Beku 
Dengan Baik dan Sehat 
https://youtu.be/68gRn4F816c 

Pembangunan Kapasitas One 
Health di Minahasa 
https://youtu.be/MFau5PAq1rw

 

Surveilans Triangulasi, Singkap 
Penyakit Infeksi Emerging di 
Indonesia 
https://youtu.be/sHxqJY7z3TA 

One Health Untuk Mengendalikan 
Zoonosis dan Penyakit Menular 
Baru di Indonesia 
https://youtu.be/OZtqNwn6lCI 

jenis
media

jangkauan
media

jenis
bahasa

TV (5)
Cetak (8)
Online
(304)

Lokal (81)
Nasional
(236)

Inggris (17)
Bahasa
Indonesia
(300)

Aktivitas FAO-Kementan di Media selama 2018 (Total: 317 pemberitaan)

https://youtu.be/mQIeb4yU1GM
https://youtu.be/68gRn4F816c
https://youtu.be/MFau5PAq1rw
https://youtu.be/sHxqJY7z3TA
https://youtu.be/OZtqNwn6lCI
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4.3 Perluasan Jangkauan 
Kolaboratif dengan 
Merayakan Berbagai 
Hari Internasional 

Berbagai Hari Internasional bukanlah 
sekedar formalitas. Bagi FAO ECTAD 
merupakan momen berharga untuk 
mengaruskan-utamakan beragam 
isu penting ke dalam agenda publik. 
Rangkaian penyuluhan telah berhasil 
memikat perhatian masyarakat 
akan penyakit zoonosis, keamanan 
pangan, resistensi antomikroba, dsb., 
dan membawa isu-isu tersebut lebih 
dekat ke dalam kehidupan sehari-
hari kita. Terlebih lagi, berbagai Hari 
Internasional juga menciptakan 
landasan bagi Pemerintah Indonesia, 
FAO, USAID, masyarakat umum 
dan khalayak untuk berkolaborasi 
dan membahas isu-isu seputar 
pencegahan pandemi. Pada tahun 
2018, dua hari internasional yang 
diutamakan perayaannya adalah 
Hari Pangan Sedunia dan Pekan 
Kesadaran Antibiotik Sedunia.

Hari-hari Internasional menciptakan 
landasan bagi Pemerintah Indonesia, 
FAO, USAID, masyarakat dan 
khalayak umum untuk berkolaborasi 
dan membahas isu-isu seputar 
pencegahan pandemi.

4.3.1 Festival Zero Hunger untuk 
Merayakan HPS 2018 

Untuk merayakan Hari Pangan 
Sedunia (HPS), FAO ECTAD 
mengadakan kunjungan lapangan 
media oleh 12 jurnalis ke rumah 
potong Rawa Kepiting pada 6 
Oktober 2018. Pada 7 Oktober, FAO 

ECTAD menyelenggarakan Festival 
HPS di Taman Kota Menteng, yang 
dibuka oleh Gubernur Jakarta, Anies 
Baswedan.

Festival yang menghadirkan Miss 
Indonesia 2008 Zivanna Siregar 
ini bertujuan untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat akan 
pentingnya mengonsumsi daging dan 
telur unggas yang sehat, khususnya 
bagi masyarakat yang tinggal di 
daerah Jabodetabek. Disamping itu,, 
FAO ECTAD juga turut berpartisipasi 
dalam pameran utama HPS di 
Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada 
18 Oktober 2018.  

4.3.2 Pekan Kesadaran Antibiotik 
Sedunia

Hampir 4.000 orang berpartisipasi 
dalam rangkaian kegiatan Kesadaran 
Antibiotik di bulan November 
2018. FAO ECTAD memulai dengan 
mengadakan sayembara nasional 
penulisan esai, fotografi serta 
menggambar karikatur. Ratusan 
peternak unggas di Jawa Timur, 
salah satu daerah ternak penting  di 
Indonesia  ikut serta dalam sebuah 
seminar nasional untuk membahas 
komitmen penggunaan antiobiotik 
dengan bijak di peternakan.  

Berbagai Perguruan Tinggi terus 
berperan penting dalam perayaan ini 
dengan menyelenggarakan seminar 
Studium Generale di Universitas 
Brawijaya serta penyuluhan lapangan 
dengan Universitas Airlangga. 
Keduanya merupakan dua universitas 
ternama di Jawa Timur dan teladan 
bagi universitas lainnya di wilayah 
timur Indonesia. Penyuluhan 
lapangan AMR lainnya diadakan 
pada hari yang sama di Kota Metro, 
Lampung, yang didukung penuh oleh 
pemerintah daerah dan asosiasi 
peternak unggas daerah.

Hari-hari Internasional 
menciptakan landasan 

bagi Pemerintah Indonesia, 
FAO, USAID, masyarakat 

dan khalayak umum untuk 
berkolaborasi dan membahas 

isu-isu seputar pencegahan 
pandemi

Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, didampingi oleh Direktur Kesmavet dan perwakilan FAO 
memasak ayam ASUH dalam kegiatan HPS 2018 di Taman Menteng, Jakarta. 
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Rangkaian seminar dan kuliah umum studium generale ini menyediakan 
wadah strategis untuk mengumpulkan para tenaga ahli, akademisi, para 

profesional juga para mahasiswa untuk mengerti lebih baik tentang 
penyakit zoonosis, AMR/AMU, dan konsep One Health.

Mada, Universitas Udayana, 
Universitas Nusa Cendana, 
Universitas Padjajaran dan 
Universitas Brawijaya.

Kuliah umum ini diadakan melalui 
kolaborasi dengan Asosiasi Fakultas 
Kedokteran Hewan Indonesia 
dan melibatkan 300-500 peserta 
yang berlatarbelakang di bidang 
kedokteran hewan, kedokteran, 
kesehatan masyarakat, kesehatan 
lingkungan, peternakan dan bidang 
terkait lainnya.

Universitas mengayomi para tenaga 
ahli masa depan dalam bidang 
kesehatan hewan, kesehatan 
manusia, kesehatan lingkungan dan 
bidang lainnya yang berhubungan 
dengan program FAO ECTAD. 
Rangkaian seminar dan kuliah 
umum studium generale ini 
menyediakan wadah strategis untuk 
mengumpulkan para tenaga ahli, 
akademisi, para profesional juga 
para mahasiswa untuk mengerti 
lebih baik tentang penyakit zoonosis, 
AMR/AMU, dan konsep One Health.

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan mengunjungi pameran hasil lomba karikatur bertema AMR di Universitas Brawijaya, Malang, dalam kegiatan 
Pekan Kesadaran Antibiotik Sedunia 2018. 

Sejumlah 3.500 orang lainnya 
dijangkau melalui penyuluhan 
sepekan di sosial media FAO 
Indonesia, yang turut menampilkan 
konten wilayah Asia Pasifik dan 
konten Indonesia. 

4.3.3 Mendidik Tenaga Ahli 
Melalui Rangkaian Seminar 
Studium Generale 

Hingga penghujung tahun 2018, 
FAO ECTAD bersama Kementerian 
Pertanian memberikan materi 
informasi, pendidikan dan 
komunikasi melalui rangakaian 
seminar dan kuliah umum studium 
generale di delapan dari sebelas 
fakultas kedokteran hewan di 
Indonesia, yaitu Insititut Pertanian 
Bogor, Universitas Syiahkuala, 
Universitas Airlangga, Universitas 
Hasanuddin, Universitas Gadjah 
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