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Rabies terus menjadi ancaman 
kesehatan serius di seluruh dunia 
dengan sekitar 50.000 kematian per 
tahun, sedangkan lebih dari 50% di 
antaranya terjadi di Asia. Kementerian 
Pertanian mengakui bahwa saat ini 24 
provinsi di Indonesia masih berstatus 
endemis rabies, sementara sepuluh 
provinsi lainnya bebas rabies.

Kementerian Pertanian dan pemerintah 
daerah, dengan dukungan strategis 

dari Badan Pangan dan Pertanian 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO-UN), 
telah melakukan program pencegahan 
dan pengendalian rabies di Indonesia 
sejak tahun 2011. Kegiatan difokuskan 
pada tiga pulau yaitu Bali, Flores dan 
Lembata, di dua provinsi. “Kolaborasi 
kami telah menghasilkan pencapaian 
yang substansial dimana kasus pada 
hewan telah menurun sebesar 87% 
(dari 529 menjadi 65 kasus) dan kasus 
pada manusia telah menurun menjadi 

nol (dari 15 kasus menjadi 0 kasus) di 
Bali dari 2015 sampai Juli 2017,” ungkap 
Elly Sawitri, Senior National Veteriner 
Advisor Per, FAO - ECTAD.

Vaksinasi massal untuk anjing

Untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakat akan bahaya rabies, serta 
untuk memperingati Hari Rabies 
Sedunia (WRD) pada tanggal 28 
September, FAO ECTAD bersama 
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dengan Kementerian Pertanian 
dan lembaga terkait (Kementerian 
Koordinator Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan, Kementerian 
Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, 
Nasional Badan Penanggulangan 
Bencana (BNPB), Pemerintah Provinsi 
Jawa Barat, Fakultas Kedokteran Hewan, 
Institut Pertanian Bogor (FKH-IPB) dan 
Kemitraan Australia Indonesia untuk 
Emerging Infectious Diseases (AIP-EID)) 
menyelenggarakan beberapa kegiatan 
di Bogor dan Sukabumi, Jawa barat.

Dengan tema global “Rabies: Zero by 
2030”, rangkaian kegiatan dimulai 
dengan pemberian pelatihan teknis 
vaksinasi dan pelatihan komunikasi, 
informasi, dan edukasi (KIE) rabies 
untuk siswa FKH-IPB pada tanggal 1 
Oktober 2017. Kegiatan ini dilanjutkan 

2

dengan seminar publik tentang 
pencegahan dan pengendalian rabies 
pada tanggal 6 Oktober 2017 di Bogor, 
serta Kemah Bakti ‘One Health’ pada 
tanggal 6-8 Oktober 2017. Kegiatan 
diakhiri dengan vaksinasi massal 
anjing pada empat dari tujuh desa di 
Kabupaten Sukabumi, yaitu Cisolok, 
Jampang Tengah, Cikembar, dan 
Nyalindung.

Kegiatan rabies KIE lainnya dilakukan 
dengan anggota PKK/Posyandu, pelajar 
dan Gerakan Pramuka Indonesia, 
serta masyarakat umum. Kegiatan KIE 
berfokus pada anak-anak dan remaja 
karena sekitar 40% korban rabies, yang 
ditularkan melalui anjing, di seluruh 
dunia adalah anak-anak di bawah usia 
15 tahun.

Sukabumi terpilih sebagai lokasi untuk 

merayakan Hari Rabies Sedunia 2017, 
karena merupakan daerah endemis 
rabies di Jawa Barat yang dapat 
mengancam daerah bebas rabies di 
sekitarnya. Apalagi, Sukabumi juga 
dikenal sebagai pemasok anjing 
pemburu ke Pulau Sumatera. Jawa 
Barat, bersama Banten adalah dua 
provinsi di Pulau Jawa yang masih 
endemis rabies.

Dengan kegiatan ini pada Hari 
Rabies Sedunia, Elly berharap target 
pemerintah untuk membebaskan 
Indonesia dari rabies pada tahun 
2030 dapat dicapai melalui kerja sama 
semua pihak dengan menggunakan 
pendekatan ‘One Health’ dan 
meningkatkan kesadaran masyarakat 
akan penyakit fatal tersebut.

Kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang dilakukan oleh mahasiswa selama WRD 2017 (kiri) | Siswa SMP berpose bersama di depan spanduk WRD 
(kanan).

Seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran 
Hewan, Institut Pertanian Bogor (FKH-IPB) dan 
petugas veteriner memvaksinasi seekor anjing 
di Cikembar, Sukabumi. 
© FAO/Sadewa

© FAO/Sadewa © FAO/Sadewa
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Satwa liar saat ini menjadi perhatian 
banyak pihak, terutama pada sektor 
kesehatan, mengingat banyak 
munculnya penyakit dari satwa liar 
yang berpotensi zoonosis. Dengan 
tema “Mempromosikan One Health 
melalui Konservasi Satwa Liar untuk 
Kesejahteraan Rakyat”, isu kesehatan 
satwa liar menjadi topik diskusi utama 
di International Wildlife Symposium 
(IWS) ke-4, yang diselenggarakan oleh 
World Wildlife Fund (WWF) bekerja 
sama dengan FAO ECTAD Indonesia dan 
Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh 
pada tanggal 23-25   Oktober 2017.

Penyebaran penyakit menular yang 
berasal dari hewan telah menjadi 
sangat memprihatinkan dalam 

beberapa dekade terakhir. Dalam 
sambutannya, Direktur Kesehatan 
Masyarakat Veteriner Drh. Syamsul 
Ma’arif, MSi, menyatakan, “Flu Spanyol 
memakan korban 19 juta jiwa, HIV 
yang muncul pada tahun 1981 
membawa korban 25 juta jiwa, juga 
Avian Influenza dan Flu Babi yang juga 
menewaskan banyak korban; belum 
lagi MERS-CoV, Nipah, Hendra, dan 
masih banyak lagi penyakit lainnya. 
Semua penyakit ini muncul dari hewan. 
Apakah kita siap menghadapi pandemi 
berikutnya? “

Melalui pendekatan One Health, para 
pemangku kepentingan diharapkan 
dapat membantu konservasi melalui 
kolaborasi untuk mencegah zoonosis 

dan penyakit menular yang muncul dari 
hewan. ECTAD Project Deputy Regional 
Manager, Dr. Peter Black, menjelaskan 
konsep One Health melalui makalahnya 
berjudul “Peran Konservasi dalam Satu 
Kesehatan: Peluang dan Tantangan”. 
Dia menyebutkan, “EID adalah gejala 
planet yang berada di bawah tekanan. 
Munculnya EID harus dilihat melalui 
multi-disiplin ilmu, tidak hanya dari 
perspektif kesehatan hewan saja. Dalam 
hal ini, diperlukan kerjasama erat antar 
sektor. “

Lokakarya ‘One Health’

Bekerja sama dengan IWS, FAO 
dan Kementerian Pertanian 
menyelenggarakan Lokakarya ‘One 

Implementasi pendekatan One Health untuk 
konservasi satwa liar

Mahasiswa menghadiri pembukaan International Wildlife Symposium (IWS) ke-4 (kiri atas) | ECTAD Project Deputy Regional Manager, Dr Peter Black hadir di IWS (kanan 
atas) | Para tamu undangan, anggota komite dan pejabat yang hadir di IWS (bawah). 

© FAO/Sadewa © FAO/Sadewa
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Health’ , yang diikuti oleh 80 peserta 
dari kalangan akademisi, LSM, dan 
sektor pemerintah. Tidak seperti 
lokakarya lain yang diselenggarakan 
oleh FAO Indonesia, peserta acara ini 
sebagian besar adalah mahasiswa 
kedokteran hewan Universitas Syiah 
Kuala. Oleh karena itu, workshop ini 
bertujuan untuk membekali dokter 
hewan dengan wawasan ‘One Health’ 
yang nantinya dapat digunakan 
dalam pengendalian penyakit saat 
mempraktikkan profesinya setelah lulus 
dari universitas.

Ichwan M. Mihardja dari Direktorat 
Konservasi Keanekaragaman Hayati, 
Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK), menyampaikan 
presentasi tentang Implementasi 
One Health dalam Konservasi Satwa 
Liar; menekankan bahwa KLHK 
bertanggung jawab atas pencegahan, 

deteksi dini, dan respon cepat 
terhadap penyakit dari satwa liar 
yang menyebabkan keadaan darurat 
kesehatan masyarakat. “Dengan 
demikian, KLHK membutuhkan lebih 
banyak tenaga medis saat ini, seperti 
yang disebutkan dalam Peraturan 
Menteri Kehutanan dan Lingkungan 
Hidup No. 31/2012 bahwa ketersediaan 
dokter hewan merupakan persyaratan 
di semua lembaga konservasi. Inilah 
salah satu pendekatan One Health yang 
diimplementasikan di Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
“tambahnya.

Drh. Muhammad Syibli, Kepala 
Sub Direktorat Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Hewan, 
Kementerian Pertanian (Kementan), 
mempresentasikan mengenai 
pengembangan kegiatan ‘One Health’ 
di Kementan dan pengelolaan zoonosis 

terpadu. Lalu diikuti oleh presentasi dari 
Dr. Romadhona Triyada dari Direktorat 
Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit Vektor-Borne dan Zoonosis, 
Direktorat Jenderal Pengendalian dan 
Pengendalian Penyakit, Kementerian 
Kesehatan tentang pelaksanaan One 
Health di sektor kesehatan manusia. 
Sesi terakhir adalah kunjungan galeri, di 
mana peserta lokakarya diminta untuk 
mengamati presentasi poster dan 
menulis ringkasan dari presentasi.

Lokakarya ditutup oleh Drh. Sybli yang 
menyoroti peluang kerja yang terbuka 
bagi para dokter hewan muda dari 
Universitas Syiah Kuala. Beliau juga 
mendorong mereka untuk menjalin 
kerja sama antar sektor melalui 
penggunaan pendekatan One Health 
untuk mengatasi zoonosis dan penyakit 
menular baru di Pulau Sumatera.

Drh. Muhammad Syibli, Kepala Sub Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan, Kementan hadir pada Lokakarya One Health (kiri atas) | Diskusi 
kelompok pada Lokakarya One Health (kanan atas) | ECTAD Project Deputy Regional Manager, Dr Peter Black (tengah) berfoto bersama dengan pembicara dan peserta 
(bawah).

© FAO/Sadewa © FAO/Sadewa

© FAO/Sadewa
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Pekan Kesadaran Antibiotik Dunia 
tahun ini (WAAW) baru saja berakhir 
pada tanggal 19 November 2017. 
FAO ECTAD Indonesia, bersama 
dengan Kementerian Pertanian 
(Kementan) Republik Indonesia dan 
pihak-pihak terkait lainnya berhasil 
menyelenggarakan beberapa acara 
yang bertujuan untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat akan bahaya 
menyalahgunakan agen antimikroba 
seperti antibiotik tersebut.

Serangkaian acara diawali dengan 
Media Visit pada tanggal 6-7 November 
2017, dimana beberapa wartawan 
mengunjungi peternak unggas yang 
melalui pembinaan oleh FAO, telah 
menerapkan biosekuriti tiga zona 
dan praktik peternakan unggas yang 
baik di Semarang dan Karanganyar, 
Jawa Tengah. Pada kedua peternakan 
tersebut, para jurnalis ditunjukkan 
bagaimana penerapan biosekuriti 3 
zona dapat mengurangi penggunaan 
antibiotik dan disinfektan hingga 40%.

Setelah Kunjungan Media, pada tanggal 
8 November 2017, di Kementerian 
Pertanian, Jakarta, diadakan Media 
Briefing Resistensi Antimikroba (AMR) 
yang dihadiri oleh 70 wartawan. 
Briefing ini diadakan untuk memberikan 
pencerahan informasi kepada media 
mengenai resistensi antimikroba dan 

penggunaan antibiotik di Indonesia. 
Acara dibuka oleh Direktur Jenderal 
Peternakan dan Kesehatan Hewan, 
Kemenkes, Dr I Ketut Diarmita, 
dilanjutkan dengan presentasi oleh 
Dr Samsul Ma’arif, Direktur Kesehatan 
Masyarakat Veteriner, tentang Strategi 
dan Kebijakan tentang Pengendalian 
Resistensi Antimikroba pada Sektor 
Kesehatan Hewan.

Dr Luuk Schoonman, Chief Technical 
Advisor FAO ECTAD Indonesia, 
menyoroti dimensi AMR di seluruh 
dunia dengan sebuah presentasi 
berjudul “AMR: A Global Problem”. Lalu 
dilanjutkan dengan sebuah presentasi 
oleh Dr Sujith Chandy (ReAct - Action 
on Antibiotic Resistance), yang 
membahas masalah pengendalian 
AMR di Asia Pasifik, dengan menyajikan 
studi kasus mengenai pengendalian 
AMR di sektor pertanian/peternakan. 
Presentasi terakhir, yang berfokus 
pada penggunaan antibiotik dalam 
kesehatan manusia dipresentasikan 
oleh Dr Purnawati Sujud dari Yayasan 
Orangtua Peduli (YOP).

Dalam sambutannya, Dr Diarmita 
mengatakan bahwa antimikroba 
(antibiotik) merupakan penemuan yang 
sangat penting, mengingat manfaatnya 
untuk perlindungan kesehatan manusia 
dan hewan. Namun, antimikroba 

seperti pedang bermata dua karena 
jika digunakan tanpa pertimbangan 
bijaksana dan rasional, penggunaannya 
yang tidak sesuai dosis dan aturan 
dapat memicu munculnya resistensi 
antimikroba.

“Resistensi antimikroba telah menjadi 
ancaman serius bagi ketahanan pangan, 
terutama untuk sektor peternakan dan 
kesehatan hewan. Berdasarkan laporan 
dari berbagai negara, telah terjadi 
peningkatan tingkat resistensi dalam 
beberapa dekade terakhir. Di sisi lain, 
tren ini tidak diikuti dengan penelitian 
dan pengembangan antibiotik baru, 
“katanya.

Dr. Diarmita menambahkan bahwa 
bahaya resistensi antimikroba 
erat kaitannya dengan perilaku 
pencegahan penyakit dan pengobatan 
penyakit, penggunaan antibiotik 
dalam produksi pangan dan sistem 
perlindungan lingkungan. Oleh karena 
itu, pendekatan yang melibatkan 
sektor kesehatan, pertanian, dan 
lingkungan sangat dibutuhkan. “Untuk 
sektor peternakan, pemerintah akan 
mengeluarkan larangan penggunaan 
antibiotik sebagai promotor 
pertumbuhan (AGP), efektif pada 1 
Januari 2018,” jelasnya.

Indonesia meningkatkan kesadaran akan 
resistensi antimikroba

Para peserta melakukan parade di Jalan Slamet Riyadi, Surakarta, dalam kegiatan World Antibiotics Awareness Week (WAAW) pada 19 November 2017. © FAO/Annisa
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Kegiatan Pekan Kesadaran Antibiotik 
Dunia dilanjutkan dengan Seminar 
Studium Generale tentang AMR di 
Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 
tanggal 18 November 2017. Kuliah 
umum ini, sebelumnya telah dilakukan 
di tiga universitas lain bekerjasama 
dengan Fakultas Kedokteran Hewan, 
yaitu Institut Pertanian Bogor (IPB) 
Universitas Airlangga di Surabaya dan 
Universitas Hasanuddin di Makassar. 
Kuliah terakhir pada rangkain 
ini rencananya akan diadakan di 
Universitas Udayana, Denpasar pada 
bulan Desember 2017.

Menyusul seminar publik UGM, 
kegiatan dilanjutkan dengan Sarasehan 
Peternak yang mengumpulkan 
peternak unggas di Solo, tujuannya 
adalah untuk menyadarkan 
peternak tentang pentingnya 
praktik pengelolaan ternak yang 
baik (termasuk vaksinasi) untuk 
mencegah penyakit, dan juga 
untuk mensosialisasikan larangan 
penggunaan AGP.

Dr. James McGrane, Team Leader 
FAO ECTAD Indonesia mengingatkan 
bahaya global resistensi antimikroba, 
yang terkait dengan penggunaan 

antibiotik untuk pencegahan penyakit 
dan penggunaan antibiotik non-
terapeutik pada sistem produksi 
pangan. Masalah AMR tidak bisa diatasi 
oleh satu sektor saja. Pendekatan ‘One 
Health’ diperlukan untuk mengatasi 
kompleksitas pengendalian resistensi 
antimikroba. “Pada sistem perawatan 
kesehatan dunia sekarang ini, AMR 
tidak lagi hanya dilihat sebagai isu yang 
berdiri sendiri tetapi juga saling terkait 
dengan berbagai sektor: kesehatan 
masyarakat, kesehatan hewan 
(termasuk perikanan dan akuakultur), 
rantai makanan dan sektor lingkungan,” 
kata McGrane.

Sehari sebelumnya, pada tanggal 
17 November, Pinsar Petelur 
Nasional (PPN) Kendal, Jawa Tengah 
mengadakan pertemuan petani 
bertema AMR dengan kegiatan 
tambahan termasuk kompetisi 
memasak telur / ayam, bazar dan 
pertunjukan wayang orang yang 
memuat pesan-pesan AMR dalam 
alur ceritanya. FAO ECTAD diundang 
untuk berpartisipasi dan mendukung 
para petani untuk menerapkan praktik 
biosekuriti yang baik yang membantu 
mengurangi penggunaan antibiotik 
pada peternakan. Pesan terfokus pada 

praktik pertanian yang baik untuk 
mengurangi penggunaan antibiotik 
dan berkontribusi pada pengurangan 
AMR disamping juga meningkatkan 
kesadaran masyarakat akan 
penggunaan antibiotik yang bijaksana 
dan bertanggung jawab.

Selain kegiatan ini, WAAW tahun ini 
juga dimeriahkan dengan Lomba Foto 
Essai dengan tema “Praktik Peternakan 
yang Baik untuk Mempromosikan 
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi”. 
Acara lainnya termasuk Presentasi Lisan 
dan Lomba Esai AMR untuk mahasiswa 
kedokteran hewan dan fakultas lainnya.

Puncak perayaan WAAW 2017 yaitu 
berupa street campaign kampanye 
jalanan bertema AMR yang 
dilaksanakan di Solo dan Yogyakarta 
pada hari Minggu di area car free day 
(CFD). Aktivitas street campaign yaitu 
berupa gerak jalan, senam, flashmobs, 
dan distribusi 2000 telur serta nasi 
dan ayam goreng ke masyarakat yang 
berpartisipasi dalam CFD. Acara ini 
diselenggarakan oleh FAO ECTAD, 
Kementerian Pertanian, PPN Solo, YOP 
dan Center for Indonesian Veterinary 
Analytical Studies (CIVAS).

Pertunjukan wayang orang yang menampilkan pesan AMR di Kendal (kiri atas) | Kampanye AMR di Jogjakarta dipromosikan oleh mahasiswa UGM (kanan atas) | Dari 
kiri ke kanan: Dr Samsul Ma’arif, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dr I Ketut Diarmita, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Dr. James 
McGrane, pimpinan tim FAO ECTAD dalam kegiatan Media Briefing AMR (kiri bawah) | Presentasi mengenai AMR dalam Sarasehan Peternak di Solo (kanan bawah). 

© FAO/Sadewa
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Peserta lokakarya One Health Minahasa (atas) | Dr Pebi Purwo Suseno, Direktorat Kesehatan Hewan, 
memberikan presentasi selama lokakarya (bawah).

Menyusul serangkaian lokakarya 
dan diskusi ketat yang melibatkan 
kementerian lintas sektoral dan 
institusi terkait, Kabupaten Minahasa 
di Sulawesi Utara akhirnya dipilih 
sebagai daerah percontohan baru 
untuk pencegahan dan pengendalian 
penyakit menular yang muncul 
(EID) dan zoonosis tertarget dengan 
menggunakan pendekatan ‘One Health’. 
Minahasa dipilih setelah melewati 
beberapa penilaian indikator kunci 
seperti risiko penyebaran penyakit di 
daerah tersebut, populasi ternak serta 
ketersediaan sumber daya manusia dan 
kesiapan mereka untuk berpartisipasi 
dan menerapkan metodologi ‘One 
Health’.

“Awalnya kami memilih Provinsi 
Sulawesi Utara karena pertimbangan 
budaya serta dekatnya interaksi 
manusia-satwa liar, dan konsumsi 
daging satwa liar. Koneksi kawasan 
ke negara lain di Asia Timur dan 
Tenggara juga menjadi pertimbangan. 
Penerbangan langsung baru dari 
Beijing, China ke Manado baru-baru ini 
telah diluncurkan. Selain itu, beberapa 
pulau terletak dekat dengan Filipina, 

membuat Sulawesi rentan terhadap 
penyakit menular baru, “kata A. Gozali, 
National Technical Advisor, FAO ECTAD 
Indonesia.

Gozali menambahkan, setelah Provinsi 
Sulawesi Utara dimasukkan sebagai 
wilayah proyek percontohan baru, 
perwakilan dari kementerian lintas 
sektoral dan institusi berkumpul untuk 
membahas pemilihan wilayah atau 
distrik tertentu. “Dari 15 kabupaten/
kota di Sulawesi Utara, peserta 
melakukan seleksi ke lima kabupaten/
kota, yaitu Bitung, Manado, Tomohon, 
Minahasa Selatan dan Minahasa. 
Setelah penilaian lebih lanjut, Minahasa 
akhirnya terpilih dengan suara bulat, 
“kata Gozali.

Senada dengan Gozali, Kepala Dinas 
Pertanian dan Kehutanan, Arie 
Bororing menegaskan bahwa rabies 
dan flu burung masih merupakan 
ancaman serius di Sulawesi Utara. Ini 
karena provinsi ini memiliki begitu 
banyak pelabuhan kecil, sehingga 
memudahkan masuknya orang dan 
barang, termasuk ternak. “Akibatnya 
kita disibukkan oleh kebutuhan untuk 

mengendalikan ancaman yang timbul 
dari aktivitas ini,” kata Arie.

Sebelumnya, FAO ECTAD bekerja 
sama dengan Direktorat Kesehatan 
Hewan Kementerian Pertanian, 
dalam program Emerging Pandemic 
Threats (EPT2) yang didukung oleh 
USAID, menetapkan empat kabupaten 
(Boyolali, Jawa Tengah; Bengkalis, 
Riau; Ketapang, Kalimantan Barat dan 
Tangerang Selatan, Banten) sebagai 
area fokus untuk proyek percontohan 
untuk mencegah dan mengendalikan 
EID dan zoonosis. Kegiatan ini sejalan 
dengan rencana kerja Direktorat 
Kesehatan Hewan, Global Health 
Security Agenda (GHSA) dan 
International Health Regulations (IHR), 
untuk menanggapi ancaman penyakit 
menular baru dan ancaman pandemi 
potensial termasuk influenza.

“Dalam menanggapi ancaman ini, kita 
tidak bisa bekerja sendiri. Seharusnya 
tidak ada satu ego sektoral. Setiap 
orang dari setiap kementerian dan 
agensi harus dilibatkan. Inilah yang 
kami maksud dengan pendekatan One 
Health, “kata Kepala Sub Direktorat 
Pencegahan dan Pemberantasan 
Penyakit Hewan (P3H), Kementerian 
Pertanian Dr. Muhammad Syibli, 
saat membuka workshop untuk 
mengidentifikasi dan memilih daerah 
baru di Sulawesi untuk pencegahan dan 
pengendalian EID dan zoonosis melalui 
pendekatan One Health di Manado, 
pada tanggal 12-13 Oktober 2017.

Setelah pemilihan Minahasa sebagai 
area percontohan ‘One Health’ 
yang baru, sebuah lokakarya yang 
melibatkan peserta dari Kementerian 
Koordinator Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan, Kementerian 
Pertanian, Kementerian Kesehatan 
dan Perwakilan Provinsi dan Provinsi 
Sulawesi Utara, terus mengkonfirmasi 
komitmen dan menyempurnakan 
rencana kerja mereka. Proyek 
percontohan ‘One Health’ di Minahasa 
dimulai pada bulan November 2017.

Minahasa: proyek percontohan baru One Health
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snapshot!

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
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Majene dan Mamuju dikenal sebagai rumah ribuan kelelawar, yang diburu 
untuk perdagangan atau konsumsi. Kelelawar, pohon buah-buahan dan 
ternak hidup berdekatan di Kabupaten Majene dan Mamuju dimana 
sebagian besar ternak merumput di halaman dimana terdapat banyak 
pohon buah-buahan. Menurut pemiliknya, kelelawar terlihat setiap malam 
terbang datang dan pergi dari pohon buah-buahan, membawa buah-
buahan tersebut ke dalam area yang dekat dengan ternak.

Melalui program USAID EPT2, FAO bekerja sama dengan Direktorat Jenderal 
Peternakan dan Kesehatan Hewan (DGLAH) dan PREDICT2 telah memulai 
sebuah proyek Surveilans Triangulasi untuk pengumpulan sampel ternak di 
Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Gorontalo, yang dimulai pada bulan 
April 2016. 

Mencegah penularan penyakit dari satwa 
liar ke ternak di Sulawesi Barat
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