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Jakarta, Indonesia – Badan Pangan 
dan Pertanian Perserikatan Bangsa-
Bangsa (FAO) Indonesia memperkuat 
komitmennya untuk mendukung 
pencegahan, deteksi dan respon 
terhadap ancaman pandemi yang 
muncul di negara ini di bawah 
Emerging Pandemic Threats Phase 2 
(EPT-2), dengan dana dari US Agency 
for International Development 
(USAID). Pada tanggal 18-19 Juli 
2017 di Kementerian Koordinator 
Pembangunan dan Pembangunan 

Manusia (Kemenko PMK), Jakarta, 
FAO berpartisipasi dalam pertemuan 
tahunan yang ketiga Perencanaan 
Strategis Ancaman Pandemi yang 
diselenggarakan oleh USAID dan 
Kemenko PMK.

“Sebagai bagian dari program EPT-2, 
FAO bekerja sama dengan Pemerintah 
Indonesia melalui Kementerian 
Pertanian (Kementan), Kementerian 
Kesehatan (Kemenkes) dan 
Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (KLHK), serta mitra USAID 
EPT-2 lainnya. Kami berusaha untuk 
membangun kapasitas lebih lanjut 
untuk mengatasi Penyakit Infeksius 
Emerging (PIE), dengan fokus pada 
pemetaan risiko dan pengelolaan risiko 
PIE, dengan menggunakan pendekatan 
One Health. Kontrol terpadu avian 
influenza, tindakan pada Resistensi 
Antimikroba (AMR), dan penjangkauan 
publik dengan menggunakan strategi 
komunikasi EID yang terdefinisi dengan 
baik juga merupakan komponen kunci 
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dari portofolio FAO EPT-2, “kata Dr 
James McGrane, FAO ECTAD Indonesia 
Team Leader.

Rapat Perencanaan Strategis diadakan 
untuk memperkuat koordinasi antara 
USAID, mitra EPT-2 dan kementrian 
pemerintah Indonesia dalam mencapai 
tujuan program EPT-2. Pada acara 
tersebut, FAO mempresentasikan 
capaiannya sampai saat ini, termasuk 
peningkatan kapasitas yang diperkuat 
di delapan Balai Besar Penelitian 
Veteriner (BBalitvet) Direktorat 
Kesehatan Hewan Kementan untuk 
mendeteksi virus dari PIE utama serta 
koordinasi dan kolaborasi yang lebih 
baik dalam penerapan pendekatan 
One Health untuk mengendalikan 
AMR, didukung oleh lima kementerian - 
Kemenko PMK, Kementerian Pertanian, 
Kementerian Kesehatan, Kementerian 
LHK dan Kementerian Kelautan dan 
Perikanan.

Membuka acara tersebut, Deputy 
Chief of Mission (DCM) Kedutaan 
Besar AS di Indonesia Brian McFeeters 
mengatakan, “Pencegahan adalah 
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obat terbaik. Amerika Serikat dengan 
senang hati mendukung Indonesia 
untuk mencegah, mendeteksi dan 
menanggapi ancaman pandemi yang 
tidak mengenal perbatasan seperti flu 
burung, HIV / AIDS, dan Ebola. “

Melalui USAID, Amerika Serikat 
bermitra dengan Pemerintah Indonesia 
dan juga organisasi termasuk FAO dan 
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 
dengan menggunakan pendekatan 
One Health yang menangani sektor 
manusia, hewan dan lingkungan. EPT-2 
akan membantu Indonesia memerangi 
penyakit yang baru muncul.

Indonesia memainkan peran penting 
dalam inisiatif regional dan global 
untuk mencegah dan mengendalikan 
penyakit menular dan ancaman 
pandemi. Negara ini secara unik terletak 
di daerah hot spot untuk muncul dan 
muncul kembali penyakit menular 
karena sebagian tingginya interaksi 
antara manusia dan hewan. Sejak 
tahun 2005, Indonesia telah melakukan 
penanganan kritis terhadap unggas 
dan pandemi influenza dan sekarang 

berkembang menjadi PIE dan Global 
Health Security.

“Dalam pencegahan, pengendalian 
dan respons terhadap zoonosis dan 
PIE, penerapan pendekatan kolaboratif, 
multidisiplin dan lintas sektoral 
yang terkoordinasi dan disinergikan, 
termasuk kolaborasi dengan lembaga 
dan donor internasional, merupakan 
aspek penting untuk memastikan 
keberhasilan,” kata Deputi Bidang 
Koordinasi Peningkatan Kesehatan dari 
Kemenko PMK, Dr Sigit Priohutomo.

EPT-2 bekerja lintas sektor dengan 
Kemenko PMK dan beberapa 
kementrian lainnya untuk memastikan 
keselarasan dan saling melengkapi 
dengan tujuan pembangunan strategis 
Indonesia. Di bawah kepemimpinan 
Indonesia, EPT-2 mempromosikan 
contoh bagaimana berbagai sektor 
dapat bekerja sama di bawah payung 
One Health untuk menangani ancaman 
kesehatan masyarakat yang dapat 
secara signifikan mempengaruhi 
hewan, manusia, dan ekonomi.

Dr Pebi Purwo Suseno, Direktorat Kesehatan Hewan menjelaskan kemajuan program EPT 2 (kiri) | Tamu dan peserta Rapat Perencanaan Strategis EPT 2 bertempat di 
Kementerian Koordinator Pembangunan dan Pembangunan Manusia (Kemenko PMK), Jakarta pada 18-19 Juli 2017 (kanan). 

Peserta rapat koordinasi berfoto bersama. © FAO/Sadewa

© FAO/Sadewa © FAO/Sadewa
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23 Juni 2017 - FAO ECTAD Indonesia 
mendukung Program Pelatihan 
Epidemiologi Lapangan untuk Dokter 
Hewan di Indonesia (PELVI) untuk 
memperkuat kapasitas epidemiologi 
pelayanan kesehatan Pemerintah 
Indonesia. Program yang disebut 
PELVI, singkatan dari nama program 
ini di Indonesia, diluncurkan oleh 
Kementerian Pertanian dan FAO ECTAD 
Indonesia di Tangerang, Indonesia, 
pada tanggal 31 Mei 2017.

Kegiatan yang mendapat dukungan  
dari Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) Amerika Serikat dan 
program USAID-FAO ECTAD Indonesia 
ini, bertujuan untuk menghasilkan 
ahli epidemiologi lapangan hewan 
yang kompeten di Indonesia yang 
dapat berinteraksi dengan pemilik 
hewan, kemudian menyelidiki, menilai, 
menganalisis, dan melaporkan temuan 
investigasi wabah secara efektif dan 
cepat. Program ini juga diharapkan 
dapat meningkatkan kemampuan 
dokter hewan untuk pencegahan, 
deteksi, dan respon penyakit hewan.

Sejak tahun 2005, Indonesia telah 
menjadi salah satu episentrum global 
untuk infeksi flu burung H5N1 dengan 
kasus dan kematian manusia paling 
banyak dibandingkan dengan negara 
lain hingga tahun 2014. Jumlah kasus 
manusia telah menurun drastis selama 
lima tahun terakhir, namun situasi 
endemik Virus H5N1 pada unggas terus 

berdampak serius secara ekonomis 
pada peternakan unggas. Oleh karena 
itu, implementasi PELVI mendapat 
dukungan penuh dari pemerintah.

Dengan atribut geografis dan 
demografis yang kompleks, 
pengendalian penyakit hewan di 
Indonesia bisa menjadi tantangan 
tersendiri. Dr Fadjar Sumping, Direktur 
Kesehatan Hewan Kementerian 
Pertanian, mengatakan Indonesia 
membutuhkan ahli epidemiologi 
lapangan yang lebih terampil sehingga 
mereka dapat merespons lebih cepat 
dan lebih akurat untuk menghadapi 
segala tantangan. “PELVI akan menjadi 
pendekatan yang paling tepat dan 
efektif untuk meningkatkan kapasitas 
epidemiologi lapangan veteriner di 
Indonesia,” katanya.

Di Asia dan Pasifik, sebuah program 
regional PELVI telah didirikan di 
Thailand di Department of Livestock 
Development (DLD) dengan dukungan 
dari Kantor Regional FAO untuk Asia 
dan Pasifik. Sejak 2009, Indonesia telah 
mengikuti pelatihan PELVI regional 
dengan enam epidemiologi lapangan 
Indonesia yang lulus dari program ini. 
Sementara Indonesia telah menerapkan 
program pelatihan epidemiologi 
lapangan (FETP) untuk kesehatan 
masyarakat sejak tahun 1982, sebuah 
program pelatihan epidemiologi 
lapangan untuk dokter hewan belum 
tersedia sampai sekarang.

Dr Luuk Schoonman, FAO ECTAD 
Indonesia Chief Technical Advisor 
mengatakan, “FAO mendukung 
pengembangan dan implementasi 
FETPV, sejalan dengan Program 
Epidemiologi Lapangan FAO untuk 
Asia dan Pasifik di Thailand. Program 
ini diharapkan dapat memperkuat 
kapasitas dokter hewan di Indonesia. “

Sebagai langkah awal dalam 
pelaksanaan PELVI, Kementerian 
Pertanian akan bekerja sama dengan 
Fakultas Kedokteran Hewan Fakultas 
Kedokteran Universitas Gadjah 
Mada, yang telah memiliki program 
pelatihan epidemiologi lapangan 
untuk kesehatan masyarakat. Baik 
PELVI non-gelar di bawah Kementerian 
Pertanian dan gelar sarjana PELVI di 
bawah Universitas Gadjah Mada akan 
dikembangkan.

“Agar PELVI sukses di Indonesia, harus 
diciptakan panggung di mana semua 
pemangku kepentingan, pemerintah, 
universitas dan institusi pelatihan, dan 
mitra seperti FETP, Jaringan Kesehatan 
Universitas One Indonesia (INDOHUN) 
dan CDC AS dapat memainkan peran 
tertentu. Kolaborasi One Health harus 
merangkul semua sektor dan memiliki 
hubungan dan kerjasama yang kuat 
dengan semua institusi yang terlibat, 
“tambah Dr Schoonman.

Pemerintah dan FAO ECTAD Indonesia 
luncurkan PELVI di Indonesia

Direktur Kesehatan Hewan, Dr Fadjar Sumping Tjatur Rasa membuka Peluncuran FETPV / PELVI pada tanggal 31 Mei 2017 (kiri) | Presentasi oleh Direktorat Kesehatan 
Hewan, Kementerian Pertanian (kanan). © FAO/Kristanti

© FAO/Kristanti © FAO/Kristanti
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Cara pintar dan bijaksana untuk 
menghasilkan unggas sehat
Surabaya, 18 Mei 2017 - FAO ECTAD 
mendorong petani di Indonesia 
untuk menerapkan cara cerdas dan 
bijak untuk menghasilkan produk 
unggas yang sehat. Daging ayam dan 
daging unggas lainnya sangat disukai 
di Indonesia, namun unggas yang 
dikonsumsi seharusnya hanya unggas 
yang sehat.

Untuk menjangkau peternak unggas, 
FAO ECTAD Indonesia berpartisipasi 
dalam Indolivestock Expo 2017, 
yang diselenggarakan pada 17-19 
Mei 2017 di Surabaya, Jawa Timur. 
Pameran nasional ini merupakan 
forum bagi industri peternakan 
dan masyarakat di Indonesia untuk 
mendapatkan berbagai ilmu seputar 
dunia peternakan. “Keikutsertaan 
FAO ECTAD dalam Indolivestock 
Expo and Forum 2017 merupakan 
kerjasama erat dengan pemerintah 
Indonesia dan industri peternakan 
untuk meningkatkan produktivitas dan 
kesehatan unggas guna memastikan 
ketahanan pangan dan pengendalian 
penyebaran flu burung di Indonesia,” 
kata Dr. Luuk Schoonman DVM, PhD, 
FAO ECTAD Indonesia Chief Technical 
Advisor.

Dalam memproduksi unggas yang 
sehat, peternak harus menerapkan 
praktik peternakan cerdas, termasuk 
praktik terbaik biosekuriti yang efektif 
dan pengelolaan peternakan yang baik, 
serta penggunaan antimikroba yang 
bijaksana dan bertanggung jawab. 
Praktik terbaik ini mempromosikan 
produksi unggas yang sehat karena 
para peternak perlu menggunakan 
lebih sedikit antimikroba untuk 
menghasilkan produk unggas yang 
sehat.

Mengurangi biaya pakan ayam 
melalui praktik terbaik biosekuriti 
dan pengelolaan ternak yang baik

Pada hari kedua Indolivestock Expo and 
Forum 2017, 18 Mei 2017, FAO ECTAD 
Indonesia mempresentasikan sebuah 
studi yang membuktikan bahwa 
peternak dapat mengurangi biaya 
pemberian pakan ayam broiler dengan 
menerapkan praktik terbaik biosekuriti 
yang direkomendasikan oleh FAO dan 
pengelolaan peternakan yang lebih 
baik. Studi percobaan dilakukan oleh 
FAO pada peternakan broiler di Klaten, 
Jawa Tengah, pada 2014-2016.

Selama periode ini, pengelolaan 
dari sembilan peternakan dinilai 
dan intervensi direkomendasikan 
untuk memperbaiki kesehatan dan 
perlindungan unggas dari penyakit. 
Setelah penerapan intervensi tersebut, 
ditemukan bahwa biaya pakan broiler 
berkurang sebesar Rp1.193 per ekor 
ayam per siklus. Ini berarti jika seorang 
petani memiliki 10.000 ekor ayam, dia 
bisa menghemat Rp11.930.000 per 
siklus untuk biaya pakan.

Intervensi praktik pengelolaan 
peternakan terbaik ini oleh peternak 
tidak memerlukan usaha yang sulit 
dan mahal. Perbaikan biosekuriti 
berfokus pada perlindungan 
ternak dari penyakit, termasuk 
memperbaiki kebersihan lingkungan 
dan menciptakan zona bersih dan 
kotor di dalam pertanian. Selain 
biosekuriti, pengelolaan peternakan 
yang lebih baik harus mencakup 
peningkatan perawatan selama periode 
pengeraman, yaitu pembesaran 
ayam dari baru menetas hingga umur 
2 minggu (brooding period), serta 
kebersihan pakan dan wadah air 
minum yang lebih baik.

Dr Luuk Schoonman, Penasihat Teknis FAO ECTAD Indonesia hadir dalam Seminar Petani Unggas Nasional di Surabaya, 18 Mei 2017. © FAO/Anderson 
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Selama studi FAO, para petani 
didukung oleh petugas lapangan Dinas 
Peternakan Klaten, yang telah dilatih 
dalam praktik kesehatan terbaik unggas 
komersial. Bantuan mereka sangat 
penting untuk memastikan bahwa 
intervensi tersebut bekerja dengan baik 
untuk meningkatkan kesehatan unggas 
dan produktivitas dan profitabilitas 
pertanian.

 “Dengan perbaikan praktik biosekuriti 
dan pengelolaan peternakan yang 
lebih baik, petani akan mendapatkan 
keuntungan dari pengurangan biaya 
dan konsumen juga akan mendapatkan 
produk ayam yang sehat,” kata Luuk 
Schoonman.

Bijak dan bertanggung jawab dalam 
menggunakan antimikroba

Selain menerapkan praktik terbaik 
biosekuriti yang direkomendasikan dan 
pengelolaan peternakan yang baik, FAO 
ECTAD Indonesia juga berkampanye 
untuk penggunaan antimikroba 
yang bijaksana dan bertanggung 
jawab. “Kesadaran peternak dalam 
menggunakan antimikroba sangat 
penting, karena penggunaan 
antimikroba yang bijaksana dan 
bertanggung jawab berdampak 
pada kesehatan dan kelangsungan 
hidup manusia dan hewan,” kata Luuk 
Schoonman.

Penggunaan antimikroba yang tidak 
bijaksana mencakup penggunaan 
dosis antimikroba yang tidak 
semestinya, target yang tidak akurat, 
dan penerapan yang tidak tepat. Ketika 
mikroba menjadi resisten terhadap 

satu atau lebih jenis antimikroba, 
infeksi mikroba pada ternak akan 
sulit disembuhkan, dan bahkan bisa 
mengakibatkan kematian.

Mudah bagi mikroba untuk berpindah 
dari hewan ternak yang terinfeksi ke 
lingkungan, sehingga berdampak serius 
dan buruk pada kesehatan manusia dan 
hewan, juga mempengaruhi ketahanan 
pangan dan keamanan lingkungan. 
Karena itu, jika tidak perlu, antimikroba 
tidak boleh diberikan pada ternak.

Penggunaan antimikroba yang bijak 
dan bertanggung jawab sejalan dengan 
penerapan praktik terbaik biosekuriti 
dan pengelolaan peternakan yang baik 
untuk menghasilkan produk unggas 
yang sehat untuk dikonsumsi manusia.

17-19 Mei 2017, Surabaya. FAO ECTAD 
Indonesia berpartisipasi dalam 
Pameran dan Forum Indolivestock 
2017 dengan mengadakan stan 
bertema “Unggas Sehat, Orang 
Sehat”. Di stan, pengunjung bisa 
melihat dan belajar secara interaktif 
tentang bagaimana meningkatkan 
unggas yang sehat dan menghasilkan 
produk makanan unggas komersial 
yang aman sepanjang rantai nilai 
produksi dari peternakan hulu ke 
konsumen.

Ada sudut khusus bagi pengunjung 
yang ingin belajar lebih banyak: 
(1) Pojok Farm Unggas, dimana 

FAO ECTAD Indonesia pada Indolivestock Expo 2017

pengunjung dapat belajar tentang 
praktik terbaik biosekuriti yang 
disarankan dan pengelolaan 
peternakan yang baik dan bagaimana 
mempertahankan profitabilitas 
pertanian; (2) Pojok Antimicrobial 
Resistance (AMR), dimana 
pengunjung dapat mempelajari 
pentingnya penggunaan antimikroba 
yang bertanggung jawab; (3) Pojok 
Rangka Nilai Unggas, dimana 
pengunjung bisa belajar tentang 
pengolahan unggas dan proses 
perdagangan yang baik; dan (4) 
FAO Cafe, dimana pengunjung bisa 
bersantai sambil bertukar informasi 
dan membahas kesehatan unggas 

dan permasalahan produksi dengan 
pakar FAO.

Stan tersebut menarik 920 
pengunjung dari berbagai latar 
belakang, termasuk peternak, 
sektor swasta, mahasiswa, jurnalis, 
dan pejabat pemerintah. Setelah 
memberikan sambutannya pada 
acara pembukaan, Direktur 
Kesehatan Hewan Kementerian 
Pertanian Drh. I Ketut Diarmita, 
MP, mengunjungi stan FAO ECTAD 
Indonesia dan berinteraksi dengan 
pakar FAO. Stan juga meraih predikat 
kedua dalam Penghargaan Desain 
Terbaik di Expo.

Stan FAO ECTAD Indonesia di Indolivestock Expo 2017 (kiri) | Direktur Kesehatan Hewan di Kementerian Pertanian drh. I Ketut Diarmita, MP (di tengah), 
mengunjungi stan ECTAD Indonesia (kanan). © FAO/Anderson

© FAO/Anderson© FAO/Anderson
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Bogor, 15 Mei 2017 - Peningkatan 
resistensi antimikroba (AMR) pada 
bakteri yang menyerang manusia 
dan hewan dalam beberapa dekade 
terakhir dipengaruhi utamanya oleh 
peningkatan penggunaan antimikroba 
untuk berbagai keperluan, termasuk 
penggunaan terapeutik dan non-
terapeutik pada produksi peternakan. 
Resistensi antimikroba adalah 
fenomena kuno dan alami pada bakteri. 
Tetapi penggunaan obat antimikroba 
- dalam perawatan kesehatan, baik 
dalam bidang pertanian atau industri 
- memberikan tekanan seleksi yang 
dapat mendukung kelangsungan hidup 
strain resisten yang rentan dan relatif 
menyebabkan peningkatan bakteri 
resisten di dalam komunitas mikroba.

ECTAD Indonesia dan Kementerian 
Pertanian terus mengembangkan 
strategi komunikasi yang lebih kuat 
untuk menyampaikan pesan tentang 
penggunaan antimikroba yang hati-
hati dan bertanggung jawab. Dengan 
melibatkan mahasiswa kedokteran 
hewan dalam kampanye ini, akan 
menggaungkan pesan yang lebih 
kuat ke khalayak yang lebih luas, 
termasuk peternak unggas. Karena para 
mahasiswa akan menjadi dokter hewan 
dan pemimpin opini kunci di masa 
depan, sehingga diharapkan menjadi 
ahli dalam pengendalian AMR.

Serangkaian Studium Generale 
direncanakan akan dilakukan dalam 
upaya melibatkan lebih banyak siswa 
kedokteran hewan dalam kampanye 
kesadaran AMR karena dokter hewan 
memegang peran utama dalam 
merekomendasikan dan memberi 
otorisasi penggunaan antimikroba di 
sektor kesehatan hewan dan hewan. 
Oleh karena itu, pendidikan dan 
informasi awal kepada siswa dapat 
meningkatkan pengetahuan dan 
kesadaran mereka akan risiko AMR. 
ECTAD Indonesia dan Kementerian 
Pertanian telah membuka rangkaian 
acara Studium Generale yang 
diselenggarakan oleh Institut Pertanian 

Melibatkan mahasiswa kedokteran hewan 
dalam kampanye kesadaran AMR sejak dini

Bogor (IPB) pada tanggal 14 Mei 
2017 di kampus IPB, Bogor. Ini adalah 
yang pertama dari enam acara yang 
direncanakan diadakan di fakultas 
kedokteran hewan di seluruh Indonesia, 
dengan kompetisi pembuatan video 
dan kuis AMR juga akan diadakan 
untuk merangsang keingintahuan dan 
partisipasi siswa.

Tujuan Studium Generale adalah 
menyampaikan pesan utama 
penggunaan antimikroba yang 
bijaksana dan bertanggung jawab 
untuk siswa kedokteran hewan dan 
untuk merangsang inovasi kreatif 
dalam kampanye pengendalian AMR. 
Dalam jangka panjang, diharapkan 
kesadaran AMR dapat diarusutamakan 
ke dalam kurikulum mahasiswa 
kedokteran hewan.

Dalam pembukaan tersebut, Dr 
Fadjar Sumping, Direktur Kesehatan 
Hewan Kementerian Pertanian, 
menekankan pentingnya pencegahan 
penyakit dan pengendalian AMR 
kepada siswa. “Pencegahan penyakit 
harus dilakukan untuk mengurangi 
penyebaran penyakit menular, seperti 
yang disebabkan oleh mikroorganisme 
resisten,” katanya. Dia juga menyatakan 
bahwa keputusan Pemerintah 
Indonesia mengenai pengendalian 
AMR sesuai dengan UU No 18/2009 
juncto No. 41/2014. Pengendalian 
meliputi pendaftaran dan sertifikasi 
obat-obatan hewan, persyaratan resep 
dokter hewan dalam penggunaan 
obat untuk pengobatan, larangan 
penggunaan obat hewan tertentu 
pada ternak untuk konsumsi manusia 
dan larangan menggunakan antibiotik 
promotor pertumbuhan (AGP) sebagai 
bahan tambahan pakan.

Di Indonesia, antimikroba digunakan 
dan mungkin disalahgunakan, 
terlalu sering digunakan dan kurang 
dimanfaatkan di industri produksi 
hewan, termasuk sektor perunggasan. 
Hal ini terjadi karena petani kurang 
memiliki kesadaran akan praktik 

pertanian terbaik, pengelolaan 
kesehatan hewan yang tepat dan 
dampak penggunaan antibiotik yang 
tidak tepat; Mereka sudah terbiasa 
dengan praktik mengendalikan 
penyakit hewan dan memperbaiki 
produksinya. Akan lebih tepat untuk 
memperbaiki biosekuriti pada 
peternakan dan menerapkan vaksin 
untuk meningkatkan kesehatan dan 
produksi hewan.

Banyak orang yang bekerja di 
peternakan tidak berpendidikan tinggi 
dan mungkin tidak memiliki akses 
terhadap informasi teknologi tinggi 
tentang bagaimana menggunakan 
antimikroba dengan benar. Itulah 
sebabnya FAO berkampanye untuk 
penggunaan antimikroba yang 
bijaksana dan bertanggung jawab. 
Meningkatkan kesadaran peternak 
tentang penggunaan antimikroba 
sangat penting, karena penggunaan 
antimikroba yang bijaksana dan 
bertanggung jawab penting untuk 
mengelola ancaman yang ditimbulkan 
pada manusia dan hewan oleh 
resistensi antimikroba.

Penggunaan antimikroba yang tidak 
bijaksana mencakup dosis antimikroba 
yang salah, takaran yang tidak akurat, 
dan penerapan antibiotik yang 
tidak tepat. Ketika mikroba menjadi 
resisten terhadap satu atau lebih jenis 
antimikroba, infeksi mikroba pada 
ternak mungkin sulit disembuhkan, dan 
bahkan bisa mengakibatkan kematian. 
Transfer patogen yang resisten atau 
bahan genetiknya dari hewan ke 
manusia melalui rantai makanan dapat 
menyebabkan penyebaran infeksi 
resisten pada manusia atau ketahanan 
terhadap bakteri yang hidup pada 
manusia. FAO bekerja sama dengan 
Kementerian Pertanian untuk menilai 
penggunaan antimikroba di sektor 
perunggasan untuk lebih memahami 
tingkat masalah AMR dan bagaimana 
pemerintah dapat mendukung petani 
untuk menggunakan antimikroba lebih 
hati-hati untuk mengurangi laju AMR 
dari waktu ke waktu.
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Menyiapkan tim One Health Ketapang dalam 
kasus darurat untuk respon wabah penyakit
Pada tanggal 25-28 Juli 2017, FAO 
mengadakan simulasi pengendalian 
penyakit zoonosis dengan 
menggunakan pendekatan One 
Health di Ketapang, Kalimantan Barat. 
Ketapang adalah satu dari tiga daerah 
percontohan jaringan One Health di 
Indonesia - bersama dengan Bengkalis, 
Riau dan Boyolali, Jawa Tengah - yang 
dipilih karena karakteristiknya yang 
unik. Terletak di perbatasan Indonesia 
dan Malaysia, Ketapang memiliki 
risiko tinggi terhadap infeksi penyakit 
zoonosis karena lalu lintas manusia 
yang melintasi kabupaten dari kedua 
negara.

Tujuan utama dari latihan simulasi ini 
adalah untuk melatih petugas lapangan 

dalam menerapkan respon One Health 
terfokus terhadap wabah zoonosis 
atau Penyakit Infeksius Emerging (PIE). 
Petugas veteriner, maupun petugas 
surveilans kesehatan manusia dan 
petugas lapangan Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
dari Kabupaten Ketapang dan Provinsi 
Kalimantan Barat, berpartisipasi dalam 
acara tersebut.

Belajar dari pengalaman masa lalu 
Indonesia dalam memerangi HPAI, 
penting untuk menerapkan pendekatan 
One Health dalam pencegahan dan 
pengendalian EID dan zoonosis, yang 
menekankan kerjasama lintas sektoral 
di tingkat lokal, nasional dan global. 
Inilah satu kekuatan pendekatan One 

Health. One Health adalah upaya 
kolaborasi antara praktisi kesehatan 
dan institusi terkait untuk mencapai 
kesehatan optimal bagi manusia, 
hewan, satwa liar dan lingkungan.

FAO berkomitmen penuh terhadap 
pendekatan One Health dan saat 
ini sedang mengembangkan 
prakarsa regional Asia untuk One 
Health, memperluas cakupannya 
dari mengatasi penyakit menular 
dan zoonosis endemik, resistensi 
antimikroba (AMR) dan masalah 
keamanan pangan untuk 
mengeksplorasi cara terbaik untuk 
mengatasi masalah tersebut pada 
hewan, tumbuhan dan lingkungan 
terhadap kesehatan dan kesejahteraan 
manusia.

Toto Sutiyoso, 
Kepala 
Administrasi, 
Badan 
Konservasi 
Alam (BKSDA), 
Kalimantan 
Barat

Abdul Manaf, 
Kepala Dinas 
Ketahanan 
Pangan, Dinas 
Kesehatan 
Peternakan, 
Kalimantan 
Barat

Drg Basaria 
Rajagukguk, 
Kepala Bidang 
Pemberantasan 
Penyakit dan 
Kesehatan 
Lingkungan, 
Ketapang, 
Kalimantan 
Barat

Sebelumnya pencegahan 
penyakit zoonosis seperti 
rabies, dikelola secara terpisah 
oleh beberapa institusi. Tapi 
dengan program One Health 
ini, ketiga Kementerian dan 
sektor terkait lainnya, telah 
mampu menjalankan program 
yang lebih terkoordinasi, 
sehingga memudahkan kita 
untuk merespons lebih cepat 
dan lebih awal.

Orang-orang yang terlibat 
dalam pengelolaan terpadu 
di Ketapang bekerja sangat 
efektif dalam mengendalikan 
dan menekan penyebaran 
penyakit. Sementara 
di kabupaten dimana 
penyebarannya dikelola 
tanpa satu bantuan 
kesehatan, wabah cenderung 
meningkat dan menyebar 
luas. “

“ Dengan program One 
Health, komunikasi dan 
kolaborasi antara kesehatan 
masyarakat, kesehatan 
hewan dan institusi 
kesehatan lingkungan dapat 
diperkuat, mengingat ketiga 
instansi tersebut semuanya 
terkait langsung dengan 
pengendalian penyakit 
menular. “

Peserta mempraktikkan perlindungan pribadi selama simulasi pengendalian penyakit zoonosis dengan menggunakan pendekatan One Health di Ketapang, 
Kalimantan Barat. 
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Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada mitra kami, yang dukungannya memungkinkan kami 
menerbitkan Newsletter ini. Kami berharap dapat bertemu lagi di edisi mendatang!

Ucapan terima kasih

Tamu dan pembicara pada Studium Generale yang 
diselenggarakan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 
tanggal 14 Mei 2017 di kampus IPB, Bogor. © FAO/Anderson

Wakil Kepala Kedutaan Besar DKI Jakarta Brian McFeeters 
membahas Rapat Perencanaan Strategis EPT-2 di Jakarta 
pada tanggal 18-19 Juli 2017. © FAO/Sadewa

Peserta menyelidiki wabah penyakit dalam simulasi One 
Health (Studi Kasus) tentang pengendalian penyakit 
zoonosis di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, 25-28 
Juli 2017. © FAO/Sadewa

Stan ECTAD Indonesia di Indolivestock Expo and Forum 
2017. © FAO/Anderson

Dr Rama Fauzi, Kepala Sub Bagian Zoonoses, Kementerian 
Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, hadir 
di lokakarya Pemetaan Risiko EID Indonesia, Jakarta, 8-9 Juni 
2017. © FAO/Sadewa

Peserta mempraktekkan vaksinasi ayam dalam simulasi 
One Health (Studi Kasus) tentang pengendalian penyakit 
zoonosis di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, 25-28 
Juli 2017. © FAO/Sadewa

Monica Latuihamallo, dari FAO ECTAD, menjelaskan program 
EPT-2 FAO kepada Brian McFeeters, Wakil Kepala Kedutaan 
Besar AS, dalam Rapat Perencanaan Strategis EPT-2 di 
Jakarta pada tanggal 18-19 Juli 2017. © FAO/Sadewa

Dr Caryl Lockhart, konsultan FAO hadir di lokakarya 
Pemetaan Risiko EID Indonesia, Jakarta, 8-9 Juni 2017. © 
FAO/Sadewa

Diskusi kelompok dalam simulasi One Health (Studi Kasus) 
tentang pengendalian penyakit zoonosis di Kabupaten 
Ketapang, Kalimantan Barat, 25-28 Juli 2017. © FAO/Sadewa
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