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Sekapur sirih dari James McGrane mengenai kegiatan 
ECTAD di Indonesia pada tahun 2016

sebuah pendekatan yang melibatkan 
berbagai disiplin ilmu teknis dan sumber 
daya yang beragam – yang lebih dikenal 
sebagai pendekatan One Health. 

Dengan pertumbuhan penduduk, 
globalisasi dan degradasi lingkungan 
yang sangat cepat, ancaman terhadap 
kesehatan telah menjadi semakin 
kompleks dan tidak dapat diselesaikan 
hanya oleh satu sektor saja. Pelaksanaan 
konsep One Health memastikan bahwa 
seluruh pemangku kepentingan dari 
disiplin ilmu yang berbeda terlibat dalam 
proses penyelesaian masalah dengan 
cara yang menyeluruh. Pendekatan One 
Health mengedepankan gagasan bahwa 
permasalahan yang berdampak terhadap 
manusia, hewan dan lingkungan hanya 
dapat dipecahkan dengan kerjasama 
lintas sektor. 

Sebagai bagian dari program Emerging 
Pandemic Threats 2 (EPT2) – USAID, 
FAO sampai saat ini telah melaksanakan 
kerjasama erat dengan Kementerian 
Pertanian RI dan Kementerian Lingungan 
Hidup dan Kehutanan RI pada tahun 
2016 untuk membangun kapasitas yang 
lebih besar dalam penanganan berbagai 
penyakit Infeksi Emerging dan zoonosis 
di empat bidang yang disampaikan 
pada laporan ini, yaitu manajemen 
risiko PIE, peningkatan kapasitas One 
Health, peningkatan kapasitas dalam 
pengendalian highly pathogenic avian 
influenza dan menanggulangi Resistensi 
Antimikroba (Antimicrobial Resistance 
- AMR), serta mengkomunikasikan 
berbagai pendekatan dan kegiatan 
tersebut kepada masyarakat.

The FAO Emergency Centre for 
Transboundary Animal Diseases (ECTAD) 
Programme bekerja bersama dengan 
jajaran Kementerian, Pemerintah 
Daerah Propinsi DKI Jakarta dan Dinas 
Peternakan dan Kesehatan Hewan; 

Kementerian Koordinasi Pembangunan 
Manusia danKebudayaan; Komisi 
Nasional Pengendalian Zoonosis 
(KOMNAS Zoonosis); Badan PBB, 
utamanya Badan Kesehatan Dunia – 
WHO; the United States Agency for 
International Development (USAID), 
the Australia Indonesia Partnership on 
Emerging Infectious Diseases (AIP-EID) 
Programme, the US Centers for Disease 
Control and Prevention, the Australian 
Animal Health Laboratory, dan mitra 
kerja non pemerintah seperti Asosiasi 
Dokter Hewan Perunggasan Indonesia 
(ADHPI) dan Komite Kesehatan Unggas 
Nasional (KKUN).

FAO menyampaikan ucapan terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada donor 
kami USAID dan dukungan dari Direktur 
Jendral Peternakan dan Kesehatan 
Hewan, Direktur Kesehatan Hewan serta 
mitra teknis kami. Arahan dan dukungan 
Kepala Perwakilan FAO di Indonesia juga 
kami apresiasi dengan penuh rasa syukur.

James J. McGrane 
Team Leader

Krisis ebola di Afrika Barat dan 
munculnya HPAI H7N9 avian 
influenza di Cina, serta severe 

acute respiratory syndrome (SARS) dan 
Sindrom Pernapasan Timur Tengah 
(Middle-East Respiratory Syndrome 
- MERS) mengingatkan kita pada 
pentingnya peningkatan kapasitas 
mendeteksi dan merespon penyakit 
infeksi emerging – PIE) dan penyakit 
zoonosis. Kecepatan penyebaran penyakit 
emerging seperti SARS, MERS-CoV, serta 
berbagai virus H5N1 dan H5N8 avian 
influenza serta influenza H1N1 2009 
menjadi kekhawatiran, dalam dunia 
yang semakin saling terhubung, dan 
memberikan berbagai tantangan besar 
terhadap kesehatan hewan, kesehatan 
manusia, kesehatan lingkungan, 
ekonomi global, stabilitas politik dan 
pembangunan. Untuk mencegah 
atau membatasi ancaman infeksi 
dan menyebarnya berbagai penyakit 
tersebut, diperlukan sebuah pendekatan 
yang komprehensif dan proaktif yang 
melibatkan kolaborasi multi sektoral, 

v
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Laboratorium dan surveilans

Pencegahan dan kontrol 
PIE dan zoonosis One Health (OH) 

Pengurangan persistensi dan 
penyebaran HPAI di industri 
perunggasan

Peningkatan kualitas proses 
pemasaran untuk mengurangi
penyebaran patogen 

Pengembangan SDM
One Health (OH)

Kesiapsiagaan dan respons darurat

Aktivitas:

Sumber: FAO ECTAD

Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Utara
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur

Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Bengkulu

Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat

Jawa Tengah
DI Yogyakarta

Jawa Timur

Gorontalo 

Nusa Tenggara Timur

Sulawesi Selatan

Lampung
Bangka Belitung

Sumatera Selatan

Sulawesi Utara
Sulawesi Barat

Bali
Nusa Tenggara Barat

2016 FAO ECTAD dalam angka

Sampel lingkungan pasar 
burung hidup 

1.676 
sampel

Pengembangan kapasitas 
petugas terlatih dengan 
pendekatan One Health 

Kasus rabies di tahun 2015-2016 Pengembangan kapasitas di 
laboratorium dan surveilans 

Pengembangan kapasitas 
pada unggas komersial

Petugas 
terlatih

290

315605
Petugas 
terlatih

36

109145
Peternak 
terlatih

27

2552

Kesehatan 
hewan 168

30 Master Trainer

Kesehatan 
masyarakat 163

13 Master Trainer

Kesehatan 
satwa liar 56

3 Master Trainer
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Laboratorium dan surveilans

Pencegahan dan kontrol 
PIE dan zoonosis One Health (OH) 

Pengurangan persistensi dan 
penyebaran HPAI di industri 
perunggasan

Peningkatan kualitas proses 
pemasaran untuk mengurangi
penyebaran patogen 

Pengembangan SDM
One Health (OH)

Kesiapsiagaan dan respons darurat

Aktivitas:

Sumber: FAO ECTAD

Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Utara
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur

Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Bengkulu

Banten
DKI Jakarta
Jawa Barat

Jawa Tengah
DI Yogyakarta

Jawa Timur

Gorontalo 

Nusa Tenggara Timur

Sulawesi Selatan

Lampung
Bangka Belitung

Sumatera Selatan

Sulawesi Utara
Sulawesi Barat

Bali
Nusa Tenggara Barat

Jumlah sampel pada 
surveilans triangulasi

1.269 
sampel

dari

484 
ternak di 3 
provinsi  
(Sulawesi Utara, 
Gorontalo, dan 
Sulawesi Selatan)

Sampel surveilans babi

600 sampel

200 nasal dan 400 serum
dari 3 provinsi 

918 peternakan babi diprofilkan 
(di provinsi Jawa Barat, Banten, DKI 
Jakarta dan Sumatera Utara) 

Kasus rabies di tahun 2015-2016 

pada manusia
menurun 

pada anjing
menurun 

67%

62%

Studi
Broiler 

Peternak peserta
Rasio manfaat 
biaya / burung / 
siklus pemeli-
haraan

Durasi
studi 

Tingkat adopsi atas
saran-saran teknisProject 

Farms 

2 Tahun13

60%

Total 
benefit 

Rp
1.076 

Biaya
Intervensi

Rp
28 

9
Control 
Farms4

Tahun Ke-1 
Baseline

Tahun Ke-2
Intervensi

Hasil



Pencegahan dan pengendalian 
Penyakit Zoonosis dan PIE 
bergantung pada deteksi dini agen 

penyakit. Deteksi dini patogen tersebut 
memainkan peranan penting dalam 
pembuatan kebijakan pengendalian 
penyakit, khususnya pencegahan dan 
mitigasi. 

Surveilans tertarget yang dilakukan 
terhadap lingkungan dan ternak 
dengan risiko tinggi tertular zoonosis 
dan PIE, termasuk juga satwa liar 
yang dibudidaya dan burung migrasi, 
merupakan salah satu pilar dalam 

mencapai deteksi dini dan cepat dari 
penyakit-penyakit tersebut. Memiliki 
laboratorium berperalatan lengkap dan 
dengan petugas yang berkualitas dan 
kemampuan mendeteksi zoonosis dan 
PIE merupakan hal yang sangat penting 
dalam mendukung deteksi dini penyakit. 

Komunikasi yang baik dengan seluruh 
pemangku kepentingan merupakan 
hal yang sangat penting untuk 
mengidentifikasi kebutuhan surveilans 
penyakit, epidemiologi dan peningkatan 
kapasitas laboratorium..

Kegiatan sampling di Tommo, Mamuju.
© Sadewa/FAO ECTAD



1 Manajemen risiko Avian 
Influenza, penyakit zoonosis 
dan Penyakit Infeksi 
Emerging (PIE) lainnya di 
Indonesia

 1.1  Pengembangan 
kapasitas untuk 
mendeteksi dan 
mencegah PIE di 
Indonesia 

Berbagai kegiatan peningkatan 
kapasitas pencegahan dan 
pengendalian Penyakit Infeksi 
Emerging telah meletakkan sebuah 
pondasi penting dalam mengurangi 
kemungkinan dampak zoonosis dan PIE 
di masa mendatang

Pada tahun 2016, Pemerintah Republik 
Indonesia bersama-sama dengan FAO 
ECTAD memulai pelaksanaan kegiatan 
deteksi dan pencegahan PIE. Langkah 

Medan

Bukittinggi

Lampung

Subang

Wates
Denpasar

Banjarbaru

Maros

Peta 8 lokasi laboratorium di Indonesia yang mampu mendeteksi patogen penting/belum 
teridentifkasi dengan potensi PIE

Jumlah sampel yang di ambil
dalam surveilans triangulasi

1 269 
sampel 

dari

484 
ternak di 
3 provinsi
( Sulawesi Utara,
Gorontalo dan
Sulawesi Selatan)

utamanya adalah: peningkatan kesadaran 
para pemangku kepentingan mengenai 
PIE; peningkatan kapasitas laboratorium 
untuk mendeteksi PIE yang potensial; 
dan pelaksanaan surveilans longitudinal 
pada ternak yang berisiko tinggi tertular 
PIE.

Surveilans triangulasi atau tersinkronisasi 
dilaksanakan sesuai dengan pendekatan 
One Health melibatkan monitoring 
interaksi (interface) antara satwa liar-
ternak-manusia untuk dapat mendeteksi 
secara dini virus yang dapat menjadi PIE.

Dengan menguji sampel dari ternak 
yang memiliki kontak dengan satwa 
liar (terutama kelelawar dan rodensia) 
untuk mencari keberadaan famili virus 
patogen potensial, dan kemudian 

membandingkan hasilnya dengan 
surveilans serupa yang dilaksanakan 
pada sampel manusia dan satwa liar, kita 
dapat mempelajari bagaimana virus-virus 
tersebut muncul dan menyebar melalui 
interaksi (interfaces) tersebut. 

Kegiatan surveilans triangulasi awalnya 
dilaksanakan di Gorontalo, Sulawesi 
Selatan dan Sulawesi Utara pada tahun 
2016. Surveilans tersebut merupakan 
kolaborasi bersama antara FAO ECTAD, 
Kementerian Pertanian dan PREDICT2. 
Balai Besar Veteriner (BBVet) Maros 
ditunjuk sebagai focal point untuk 
kegiatan tersebut. 

Pengembangan kapasitas laboratorium 
dalam mendeteksi dan mencegah 
PIE juga berkembang dengan pesat. 
Protokol uji (test protocol) PREDICT 
telah berhasil disampaikan kepada 
petugas BVet/BBVet di Kementerian 
Pertanian dan dikembangkan untuk 
laboratorium lingkup Direktorat 
Jenderal Peternakan dan Kesehatan 
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Hewan. Kapasitas laboratorium untuk 
mendeteksi PIE dikembangkan melalui 
kegiatan berbagi protokol, penyediaan 
reagen dan peningkatan keterampilan 
petugas dalam mendeteksi PIE 
tertarget terhadap lima famili virus (virus 
Influenza, Paramyxo, Corona, Filo, dan 
Flavi).

Dengan capaian tersebut, BVet/BBVet 
di Indonesia saat ini telah siap untuk 
mendeteksi patogen viral seperti Ebola, 
SARS, Mers-CoV, Nipah dan virus yang 
baru muncul lainnya serta menurunkan 
risiko terhadap kesehatan masyarakat

1.2 Penguatan sistem 
surveilans untuk 
pengendalian dan 
pencegahan Avian 
Influenza (AI)   

Pengarusutamaan sistem surveilans 
LBM yang diinisiasi oleh FAO ke dalam 
sistem monitoring Avian Influenza 
(AI) pada unggas domestik di 
Indonesia dan memperluas surveilans 
pada burung liar yang dibudidaya 
merupakan langkah strategis dalam 
mempertahankan pengendalian dan 
pencegahan AI 

Jumlah sampel lingkungan 
pada pasar burung hidup

1.676
sampel

Bertahannya virus highly pathogenic 
avian influenza (HPAI) H5N1 di Indonesia 
masih merupakan ancaman terhadap 
industri unggas dan juga ancaman 
kesehatan bagi manusia. Tingkat 
kepadatan unggas yang tinggi, besarnya 
populasi itik, lemahnya biosekuriti 
pada unit produksi, khususnya pada 
sektor komersial skala kecil dan kurang 
lengkapnya peraturan pada rantai 
pasar, merepresentasikan faktor risiko 
terbesar ketahanan dan penularan 
virus. Dalam situasi tersebut, maka akan 

sulit mempertahankan keberhasilan 
untuk mengurangi kejadian HPAI tanpa 
melakukan tindakan pengurangan faktor 
risiko dimaksud. 

Sejak tahun 2009, surveilans Pasar 
Unggas Hidup (Live Bird Market-
LBM) telah di laksanakan di wilayah 
Jabodetabek dan Surabaya serta Medan. 
Surveilans LBM memonitor peredaran 
virus HPAI di lapangan, mendeteksi 
keberadaan re-assortment virus dan 
mengukur efektifitas kegiatan program 
pengendalian HPAI. Kegiatan tersebut 
juga berperan dalam mendeteksi jika 
ada serangan baru virus AI ke Indonesia. 
Pada tahun 2016 Direktorat Jenderal 
PKH memasukkan surveilans lingkungan 
LBM sebagai kegiatan surveilans 
standar pada lima BVet/BBVet lainnya 
(Wates, Subang, Medan, Denpasar dan 
Lampung) sehingga terjadi perluasan 

surveilans influenza pada wilayah 
tangkapan LBM lainnya. 

LBM Surveilans FAO-Direktorat Jenderal 
PKH berfungsi untuk memonitor virus 
AI yang bersirkulasi di Indonesia dan 
sebagai alat deteksi dini terhadap virus 
influenza baru (HxNx) yang mungkin 
terbawa/ masuk ke Indonesia

Laporan surveilans LBM 2009-2015 
didistribusi kepada mitra teknis dan 
para pemangku kepentingan. Laporan 
tersebut digunakan untuk memfokuskan 
program pengendalian Avian Influenza 
di tingkat nasional, provinsi dan 
kabupaten/kota. Laporan tersebut 
mendukung usulan restrukturisasi pasar 
di kotamadya seperti pelaksanaan 
kebijakan restrukturisasi pasar provinsi 
DKI Jakarta [PP 4/2007] yang melarang 
penyembelihan unggas di pasar dan 
mengatur relokasi penyembelihan 
unggas ke fasilitas di daerah pinggiran 
kota yang diatur secara cluster.

1.3  Jejaring IVM dan 
IVM online berperan 
penting dalam 
pencegahan Avian 
Influenza 

Influenza virus monitoring (IVM) dan 
platform aplikasi IVM Online berperan 
penting dalam pengendalian dan 
pencegahan HPAI 

Dengan capaian tersebut, 
BVet/BBVet di Indonesia 
saat ini telah siap untuk 

mendeteksi patogen 
viral seperti Ebola, SARS, 

Mers-CoV, Nipah dan 
virus yang baru muncul 

lainnya serta menurunkan 
risiko terhadap kesehatan 

masyarakat

Surveilans Belibis
Beberapa wilayah di Indonesia, khususnya wilayah berlahan basah, 
merupakan lokasi yang nyaman bagi burung liar dan unggas air, 
termasuk juga burung yang bermigrasi. Selama berhenti dari 
perjalanan migrasinya, seringkali terjadi kontak antara burung tersebut dengan 
burung liar setempat dan unggas domestik yang hidup di sekitar tempat 
pemberhentian dan memungkinkan terjadinya perpindahan atau penularan virus, 
khususnya virus avian influenza yang dibawa oleh burung liar yang bermigrasi. 

Pada tahun 2016 FAO ECTAD, bersama dengan BVet Banjarbaru di Kalimantan 
Selatan melaksanakan kunjungan scoping ke wilayah dimana burung liar (belibis) 
dibudidaya, untuk mendesain surveilans tertarget di peternakan spesies tersebut. 
Dalam kunjungan scoping tersebut dikumpulkan informasi mengenai ekologi, 
perdagangan dan peternakan belibis di Hulu Sungai Utara dan mengidentifikasi 
daerah interface antara burung liar dengan unggas setempat untuk kemudian 
dilaksanakan surveilans. 
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Influenza Virus Monitoring (IVM) 
Online merupakan platform yang 
digunakan oleh Pemerintah Republik 
Indonesia untuk memantau dengan 
ketat strain virus Avian Influenza yang 
bersirkulasi di Indonesia. Sistem tersebut 
dikembangkan dengan dukungan dari 
FAO, the Australian Animal Health 
Laboratory (AAHL) dan programmer 
perangkat lunak Indonesia UrRemote. 

Karakterisasi dan visualisasi online dari 
beberapa strain virus yang berbeda, yang 
telah diisolasi di BBVet/BVet di seluruh 
Indonesia, mempercepat deteksi dan 
pemetaan penyebaran strain tersebut. 
Untuk menjaga agar IVM Online 
terkinikan, pengembangan dilakukan 
terhadap modul surveilans molekuler 
dengan mengkinikan modul pelaporan 
dan bioinformatika. 

Melalui kegiatan peningkatan kapasitas 
diagnosa laboratorium pada tahun 
2016, BVet/BBVet berhasil mendeteksi 
virus avian influenza (HxNx) selain 
H5N1, seperti H9N2, H7N2 tepat waktu. 
Pengunggahan hasil uji memberikan 
bukti kekuatan laboratorium Indonesia 
dalam pengendalian dan pencegahan 
penyakit. 

IVM Online merupakan platform dari 
jejaring IVM yang utamanya terdiri 
dari delapan BVet/BBVet dan dua 
laboratorium tingkat nasional (Pusvetma 
and BBPMSOH) dan dikoordinasikan 
oleh Sub-Direktorat Pengamatan 
Penyakit Hewan (P2H) di bawah 
Direktorat Kesehatan Hewan. 

Kolaborasi dengan sejumlah universitas 
dan sektor swasta merupakan visi 
dari jejaring IVM . Pada tahun 2016, 
pelatihan dan lokakarya dilaksanakan 
untuk anggota jejaring IVM , termasuk 
juga universitas dan sektor swasta. 

Melalui kegiatan 
peningkatan kapasitas 
diagnosa laboratorium 

pada tahun 2016, 
BVet/BBVet berhasil 

mendeteksi virus avian 
influenza (HxNx) selain 

H5N1, seperti H9N2, 
H7N2 tepat waktu. 

Pengunggahan hasil 
uji memberikan bukti 

kekuatan laboratorium 
Indonesia dalam 

pengendalian dan 
pencegahan penyakit.

Pelatihan ini memperkenalkan algoritma 
uji PCR influenza di tingkat regional 
kepada seluruh BVet/BBVet. Hal ini 
memungkinkan deteksi tidak hanya H5N1 
tetapi juga HxNx lainnya di seluruh BVet/
BBVet. 

Bersama dengan Direktorat Jenderal 
PKH, FAO ECTAD mendukung inisiatif 
regional untuk sertifikasi biosafety 
cabinet (BSC) di sepuluh laboratorium 
tingkat nasional maupun daerah di 
Indonesia. Sertifikasi limapuluh lima BSC 
dilaksanakan oleh para teknisi ESCO 
Indonesia untuk memperkuat biosafety 
dan biosekuriti laboratorium. 

Sample
identification

Lab Process

Decision Maker
Influenza virus

detection

Influenza virus
antigenic

characterization

Influenza
virus genetic

characterization

IVM Online
virus analysis result

IVM
Management

Meeting

Local poultry vaccine
to protect poultry

flocks and farmers’
livelihoods

Virus

Virus
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Live Bird
Market
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Surveilans Babi – wadah pencampur
Pada beberapa wilayah di Indonesia, babi dipelihara dalam 
jumlah besar dan merupakan sumber protein untuk masyarakat 
yang meningkat kemakmurannya. Babi memainkan peran yang 
penting dalam ekologi virus influenza A karena rentan terhadap virus, baik garis 
keturunan unggas maupun mamalia dan dapat berfungsi sebagai sebuah “wadah 
pencampur” untuk beberapa virus influenza yang berbeda melalui re-assortment 
dan adaptasi inang. 

Sumatra Utara dan Jawa bagian barat 
memiliki populasi babi yang tinggi 
dan tingkat kontak tinggi antara babi, 
manusia dan unggas. BVet Subang 
dan BVet Medan berencana untuk 
memulai surveilans influenza pada 
babi untuk menjelaskan virus mana 
yang bersirkulasi pada babi. Untuk 
memfasilitasi surveilans tersebut, FAO 
ECTAD bekerja sama dengan Direktorat 
Jenderal PKH melaksanakan pelatihan 
surveilans influenza pada babi di Medan 
dan Subang.
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1.5 Cerita Sukses 
Prediksi PIE di laboratorium, langkah 
pertama dalam pengendalian penyakit

Ditemukan bahwa penyebab kematian 
anak-anak babi adalah Virus Porcine 
Epidemic Diarrhoea – sebuah virus 
yang sebelumnya belum pernah 
dideteksi di Indonesia

©Dilas Pradana

Pada suatu hari yang sepi pada bulan 
Oktober 2016, Drh Dilas Pradana, 
seorang petugas lab veteriner di BBVet 
Denpasar, Bali, menerima laporan dari 
para peternak di Payangan, Gianyar, 
bahwa anak babi mereka mati tidak 
lama setelah dilahirkan. Para peternak 
juga melaporkan bahwa hewan tersebut 
mengalami diare hebat sebelum 
akhirnya mati, dan bahwa penyakit 
tersebut menyebar dengan cepat. 
Bahkan penggunaan antibiotika tidak 
dapat menghentikan infeksi tersebut. 

Dilas dan beberapa rekan sejawatnya dari 
BBVet kemudian melakukan investigasi 
wabah penyakit tersebut. Sebuah tim 
ditugaskan pada sejumlah lokasi untuk 
mengambil sampel dan melaksanakan 
uji laboratorium. Meskipun kasus tersebut 
belum pernah terjadi sebelumnya 
di Payangan, Dilas yakin bahwa tim 
yang ditugaskan akan melaksanakan 
investigasi secara menyeluruh dan 
menghasilkan sebuah diagnosa. 

“Menginvestigasi penyakit hewan 
merupakan salah satu tugas kami 
sebagai petugas lab veteriner di BBVet. 
Tetapi beberapa investigasi yang telah 
kami lakukan sebelumya tidak dapat 
diselesaikan dengan baik karena 
terbatasnya peralatan diagnostik di 
laboratorium kami,” kata Dilas. 

Untungnya, Dilas dan petugas lab 
veteriner lainnya dari delapan BVet/BBVet 
di Indonesia telah menerima pelatihan 
pada tahun sebelumnya dari FAO ECTAD 
dan PREDICT untuk mendeteksi virus 
penyakit emerging pada sampel-sampel 
unggas dan mamalia. Program pelatihan 
FAO-Direktorat Kesehatan Hewan-
PREDICT didesain untuk mendorong 
kolaborasi di antara sektor satwa liar 
dan peternakan dalam mendeteksi EID 
pada interface satwa liar-ternak dengan 
mengaplikasikan protocol PREDICT untuk 
deteksi dan identifikasi famili virus. 

Dengan mengikuti Protokol dan 
Panduan PCR PREDICT, Dilas dan rekan 
sejawatnya sekarang dapat melakukan 
diagnosa sampai pada tingkatan famili 

virus. Setelah sampel diuji, BBVet 
Denpasar mengirimkan hasilnya ke 
Pusat Veterinaria Farma (Pusvetma) 
di Surabaya untuk dapat dikonfirmasi 
melalui sequencing genetik. 
Kolaborasi yang erat di antara institusi 
yang berada di bawah Direktorat 
Jenderal PKH juga merupakan 
salah satu tujuan pelatihan yang 
dilaksanakan oleh FAO-Direktorat 
Kesehatan Hewan-PREDICT.

Penyebab kematian anak-anak babi 
di Payangan adalah virus Porcine 
Epidemic Diarrhoea, yang sebelumnya 
belum pernah di deteksi di Indonesia. 
Dilas menyampaikan bahwa tim harus 
melakukan empat kali investigasi 
wabah untuk mengkonfirmasi 
keberadaan virus baru tersebut 
pada hewan yang tertular. “Karena 
coronavirus khusus ini belum pernah 
didiagnosa sebelumnya di Indonesia, 
maka kami harus benar-benar yakin,” 
jelasnya lagi. 

Hasil investigasi kemudian dikirimkan 
ke Direktur Kesehatan Hewan untuk 
tindak lanjut. “Jika kami belum 
menerima pelatihan FAO-Direktorat 
Kesehatan Hewan-PREDICT, 
kemungkinan kami tidak dapat 
mengidentifikasi virusnya dan tidak 
akan dapat memberikan informasinya 
kepada Pusat untuk dapat 
menindaklanjuti penyakit baru ini. 
Investigasi yang dilakukan merupakan 
langkah pertama dalam melaksanakan 
tindakan positif lebih lanjut,” kata Dilas. 

Dengan dukungan dari USAID DELIVER, 
sebuah sistem Manajemen Logistik 
laboratorium dilaksanakan untuk empat 
BVet/BBVet, yaitu Wates, Denpasar, 
Maros dan Banjarbaru.

1.4 Pemetaan faktor 
pemicu dan 
komunikasi risiko PIE 

Indonesia, sebuah negara kepulauan 
yang rentan terhadap bahaya dan 
bencana, membutuhkan mitigasi risiko 
penyakit yang lebih baik, khususnya 
terhadap zoonosis dan PIE

Sangatlah penting untuk mendiskusikan 
penilaian dan manajemen risiko secara 
menyeluruh dengan para pemangku 
kepentingan sehingga mereka siap 
menghadapi tantangan. Pada tahun 
2016, FAO ECTAD bersama dengan 
Direktorat Jenderal PKH melaksanakan 
sebuah lokakarya antar lembaga 
dengan Kementerian Pertanian, 
Kementerian Kesehatan, Kementerian 
LHK, LIPI, perguruan tinggi, LSM dan 
mitra EPT2 (PREDICT, WHO, CDC) 
untuk mendiskusikan penentuan risiko 
PIE di Indonesia. Lokakarya tersebut 
meningkatkan kesadaran para pemangku 
kepentingan atas ancaman PIE dan 

untuk pertama kalinya secara partisipatif 
menghasilkan sebuah Peta Risiko PIE 
kualitatif di Indonesia. 

Sebuah lokakarya komunikasi risiko juga 
telah dilaksanakan pada tahun 2016. 
Komunikasi risiko adalah proses bertukar 
informasi dan opini mengenai risiko di 
antara para analis risiko dan pemangku 
kepentingan. Lokakarya nasional dihadiri 
oleh perwakilan pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah kabupaten di 
Indonesia dan menghasilkan sebuah dasar 
pengetahuan yang lebih komprehensif 
untuk menyusun pedoman persiapan dan 
perencanaan komunikasi risiko. 



Indonesia telah diidentifikasi sebagai 
salah satu ‘hotspots’ penyakit 
infeksius emerging di Asia... Persistensi 

ancaman H5N1 HPAI terhadap 
kesehatan hewan dan manusia di 
Indonesia, munculnya Ebola dan MERS-
CoV di Afrika dan Timur Tengah secara 
berurutan, dan konfirmasi adanya 
virus Zika di Indonesia baru-baru ini, 
telah menggarisbawahi pentingnya 
kebutuhan untuk penguatan kapasitas 
dan dukungan kepada pemerintah 
Indonesia dalam mencegah, 
mendeteksi dan merespon ancaman 
kesehatan masyarakat yang baru atau 

2 Pengembangan 
kapasitas One 
Health

muncul kembali terhadap kesehatan 
masyarakat melalui “spill over” ke 
populasi manusia dari populasi hewan. 

Pengendalian penyakit Zoonostisk 
secara global telah bergerak menuju 
konsep baru “One Health” yang baru. 
“One Health” adalah upaya kolaborasi 
para praktisi kesehatan (dokter hewan, 
dokter, petugas kesehatan masyarakat, 
para ahli epidemiologi, ekologi, 
toksikologi, ahli lingkungan hidup dan 
lain lain) dan badan institusi terkait 
yang menaunginya untuk mencapai 
tingkat kesehatan yang optimal untuk 

masyarakat, pertanian dan peternakan, 
satwa liar dan lingkungan hidup. 

Dengan mensinergikan kolaborasi lintas 
sektor dalam pertempuranmelawan 
mengendalikan penyakit infeksius 
emerging dan re-emerging, FAO 
Emergency Centre for Transboundary 
Animal Diseases (ECTAD) Indonesia telah 
mengawali upaya mbuka jalan menuju 
pembangunan kapasitas One Health 
di berbagaiberapa sektor berbeda yang 
menangani bekerja dalam interface 
antara hewan, manusia dan lingkungan 
hidup.

Seminar Internasional One Health, Tangerang, 22 September 2016.
© Billy Anderson/FAO ECTAD
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FAO ECTAD Indonesia bermitra dengan 
pemerintah Indonesia untuk mengadvokasi 

pendekatan One Health (OH)

Kementrian
Lingkungan 

Hidup
dan Kehutanan

Kementrian
Pertanian

Kementrian
Kesehatan

Kementerian Koordinator bidang 
Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan

FAO ECTAD
Indonesia

Jaringan One Health

Bengkalis, Riau Boyolali, Jawa Tengah

Ketapang, Kalimantan Barat

3 Daerah Percontohan untuk 
Pengembangan Sistem 

Pembagian Informasi

ga
ris

 p
el

ap
or

an

mitra
mitra mitra

2.1 Menjalin komitmen 
untuk membangun 
jejaring One Health di 
sepanjang kepulauan

Pendekatan One Health telah menjadi 
platform baru untuk mencapai 
pencegahan dan pengendalian 
penyakit zoonosis dan infeksius 
emerging di Indonesia yang secara 
berkelanjutan

Pada April 2016, Kementerian-
kementerian lintas sektor telah 
bertemu untuk berupaya bersama 
dalam mengarustutamakan kerangka 
kerja One Health dalam pencegahan 
dan pengendalian penyakit zonoosis 
dan infeksius emerging tertarget. 
Kementerian-Kementerian yang telah 
bertemu termasuk Kementerian 
Koordinator Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan, Kementerian Pertanian, 
Kementerian Kesehatan, Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,dan 
Kementerian Dalam Negeri dan badan-
badan instansi lainnya yang terkait di 
Indonesia.

Dengan fasilitasi dari FAO ECTAD, 
dan dukungan dari Komisi Nasional 
Pengendalian Zoonosis dan badan 
instansi lainnya, sebuah langkah 
bersejarah telah diambil dalam 
lokakarya tersebut. Pemerintah 
Indonesia telah memilih Boyolali di 
provinsi Jawa Tengah, Bengkalis di 
provinsi Riau dan Ketapang, Kalimantan 
Barat sebagai daerah perintis dalam 

mengembangkan kapasitas untuk deteksi 
dini, pengendalian dan pengendalian 
penyakit emerging infeksisus dan zoonosis 
menggunakan pendekatan One Health.

Boyolali, Bengkalis dan Ketapang telah 
dipilih berdasarkan beberapa faktor, 
termasuk pemicunggerak munculnya 
penyakit dan potensi spill-over penyakit 
dari hewan ke manusia; potensi untuk 
amplifikasi dan penyebaran penyakit; dan 
ketertarikan perhatian yang kuat serta 
dukungan yang kuat dari pemerintah 
daerah. 

Mengikuti keputusan tersebut, pada tahun 
2016, sebuah serangkaian lokakarya dan 
pelatihan telah dilaksanakan dengan 
peserta dari institusi-institusi lintas sektor 
di ketiga daerah perintis. Lokakarya dan 
pelatihan tersebut bertujuan untuk 
meningkatkan kapasitas teknis dan 
kompetensi petugas lapangan dalam 
mencegah dan mengendalikan penyakit 
zoonosis dan infeksius emerging tertarget, 
mengembangkan sistem berbagi informasi 
antar instansi serta mengembangkan 
strategi komunikasi penyakit zoonosis 
dan infeksius emerging menggunakan 
pendekatan One Health. 

2.2  Mengembangkan 
kapasitas untuk 
mengendalikan penyakit 
zoonosis dan infeksius 
emerging menggunakan 
pendekatan One Health 

Materi teknis yang sesuai, petugas yang 
terlatih dan juga mekanisme yang 
telah disepakatitujui mengenai berbagi 
informasi antar sektor dalam kerangka 
kerja One Health untuk penyakit 
zoonosis dan infeksius emerging adalah 
hal yang penting dalam meningkatkan 
kapasitas pengendalian penyakit

FAO ECTAD memfasilitasi serangkaian 
lokakarya untuk mempersiapkan materi 
teknis dan untuk mengembangkan 
keahlian para petugas dari institusi-
institusi lintas sektor di daerah perintis. 
Penyakit zoonosis tertarget yang 
diprioritaskan di dalam lokakarya adalah 
avian influenza, rabies dan anthraks.

Sebagai tambahan, berdasarkan 
prioritas pemerintah pusatdaerah dan 
oleh karena wabah yang merebak baru-
baru ini, pelatihan di luar daerah perintis 
telah dilaksanakan untuk meningkatkan 
kapasitas teknis petugas dari lintas 
sektor untuk menangani antraks di 
Sulawesi Selatan, dan rabies di Bali. Hal 

Bengkalis

Boyolali

Ketapang

Wilayah percontohan dengan pendekatan One Health
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Membangun Kapasitas Pejabat Pemerintah 
dengan Pendekatan One Health (OH)
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Modul8 Modul1 Modul10
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25 112
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terlatih

210Hasil

Penilaian kebutuhan untuk pengembangan kapasitas di masing-masing sektor

Kerangka pelatihan dan kurikulum 
yang dikembangkan untuk masing-masing sektor

Workshop Pengembangan Modul

Pelatihan untuk Pelatih (Training of Trainers)

Pelatihan Dasar untuk PIE dan Zoonosis Tertarget di setiap sektor 
yang dilakukan oleh Master Trainer (didukung oleh FAO ECTAD ID)

Pengembangan Kapasitas One Health

Workshop Kurikulum dan Pengembangan Bahan untuk 
pencegahan dan pengendalian EID dan zoonosis yang ditargetkan

Modul4One Health

163 5630
Master
Trainer

13
Master
Trainer

3
Master
Trainer

ini digunakan sebagai kesempatan untuk memperkenalkan 
dan melakukan uji coba penerapan pendekatan One Health 
yang efektif.

2.2.1  Pedoman lintas sektor dalam merespon 
wabah penyakit 

Pedoman koordinasi dan pelaksanaan lintas sektor dalam 
merespon Kejadian Penyakit Luar Biasa, wabah penyakit 
Zoonosis dan infeksius emerging sebagai bagian dari 
rencana kontingensi yang dibutuhkan oleh pemerintah 
daerah untuk respon yang efektif dan tepat waktu 

FAO ECTAD dan Kementerian Pertanian bersepakat bahwa 
koordinasi dan pelaksanaan lintas sektor antar pengambil 
keputusan adalah hal yang penting dalam pelaksanaan One 
Health terutama dalam merespon wabah penyakit. 

Pada tahun 2016, Kementerian Koordinator Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) berkolaborasi 

Pedoman Koordinasi dan Implementasi Inter-sektoral 
untuk Pencegahan dan Penanggulangan Wabah

Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Nasional (BNPB)
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dengan Kementerian Pertanian, 
Kementerian Kkesehatan, KLHK, 
Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendagri) dan Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB), 
dengan dukungan dari mitra USAID 
EPT2 P&R dan FAO ECTAD telah 
menyusun pedoman koordinasi, 
pencegahan dan respon antar sektor 
untuk kejadian luar biasa (KLB) 
penyakit dan wabah penyakit zoonosis 
dan infeksius emerging, dengan 
menggunakan pendekatan One Health. 
Pedoman ini disusun untuk penerapan 
praktis oleh pengambil keputusan di 
tingkat provinsi dan kabupaten.

2.2.2 Menyusun strategi dan 
materi komunikasi untuk 
penyakit zoonosis dan 
infeksius emerging

Strategi komunikasi dan materi yang 
efektif untuk merespon ancaman 
zoonosis dan infeksius emerging 
menggunakan pendekatan One 
Health sangat penting untuk 
meningkatkanggalakan kesadaran 
masyarakat

Kementerian Pertanian telah 
mengidentifikasi adanya kebutuhan 
untuk menyiapkan strategi nasional 
komunikasi PIE nasional untuk para 
pengambil keputusan di tingkat 
pemerintahan daerah dalam 
mengendalikan dan pencegahan 

penyakit zoonosis dan infeksius 
emerging dengan menggunakan 
pendekatan One Health. 

Lokakarya strategi komunikasi telah 
dirancang untuk dilaksanakan di tiga 
daerah perintis, utuk mengumpulkan 
masukan bagi strategi nasional. 
Lokakarya pertama di Pontianak, South 
Kalimantan Kalimantan Barat, telah 
dilaksanakan di bulan Oktober 2016. 
Lokakarya ini telah diikuti dengan 
lokakarya lainnya di Boyolali, Jawa 
Tengah dan Bengkalis, Riau pada tahun 
2017. 

Lokakarya di Pontianak telah dihadiri 
oleh peserta dari tiga sektor di tingkat 
provinsi dan kabupaten. Peserta telah 
mengidentifikasi komponen yang 
esensial dari strategi komunikasi 
PIE dan sepakatmenyetujui untuk 

membentukndirikan kelompok kerja 
komunikasi di Kalimantan Barat yang 
menyasar pembinaan komunikasi dan 
kolaborasi dalam penyusunan kegiatan-
kegiatan perencanaan kegiatan terkait 
komunikasi di tingkat provinsi.

2.2.3 Sistem dan Mekanisme 
pelaporan kesehatan satwa 
liar 

Sebuah sistem informasi berbasis 
web untuk surveilans satwa liar dan 
pelaporan satwa liar yang telah 
dikembangkan sebagai bagian dari 
pendekatan One Health 

Mengikuti rangkaian lokakarya 
teknis dan pelatihan One Health di 
tiga daerah perintis, Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
juga telah mengidentifikasi kebutuhan 
untuk memiliki sistem surveilans dan 
pelaporan kesehatan satwa liar berbasis 
web yang terstandarisasi.

Pada tahun 2016, dengan dukungan 
dari proyek USAID PRESTASI, beberapa 
lokakarya dilaksanakan untuk 
mengembangkan sistem ini, termasuk 
perangkat keras terdedikasi dan 
pelatihan untuk staf KLHK yang akan 
mengoperasikan sistemnya. Sistem 
pelaporan dan surveilans kesehatan 
satwa liar adalahmerupakan alat 
yang penting untuk memfasilitasi 
kegiatan berbagi informasi One Health 
dengan platform database penyakit 
lainya yang sudah terlebih dulu 
dikembangkanberdiri di sektor lain 
seperti iSIKHNAS untuk Kementerian 
Pertanian dan SKDREWARS untuk 
Kementerian Kkesehatan. Sistem ini 

Workshop Strategi komunikasi, Pontianak, 3-4 November 2016. 
©FAO ECTAD

Sistem surveilans dan pelaporan kesehatan satwa berbasis web 
yang dapat diakses di http://sehatsatli.menlhk.go.id
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memfasilitasi kegiatan berbagi informasi 
antara sektor kesehatan manusia, hewan 
dan satwa liar untuk penyakit zoonosis 
dan PIE. 

2.3 Mengendalikan 
rabies di Bali melalui 
pendekatan One 
Health

Protokol Tata Laksana Kasus Gigitan 
Terpadu adalah pendekatan One 
Health yang secara efektif mendukung 
pengendalian dan pencegahan rabies 
di Bali

Pada tahun 2016, padadalam 
rangka menerapkan upaya baru 
pengendalian dan pencegahan rabies 
yang diperbaharui di Bali, FAO ECTAD 
bersama dengan Direktorat Kesehatan 
Hewan dan Dinas yang menanganiungi 
fungsi kesehatan hewan di tingkat 
provinsi dan kabupaten di Bali telah 
menguatkan kembali pelaksanaan Tata 
Laksana Kasus Gigitan Terpadu (TAKGIT). 

TAKGIT telah dirancang untuk 
meningkatkan komunikasi antar staf 
lapangan di Ddinas yang menangani 
fungsi kesehatan masyarakat dan 
kesehatan hewan di pemerintah 
daerah. Pelatihan TAKGIT diharapkan 
mampu meningkatkan surveilans 
rabies dan diagnosais pada anjing 
dan selanjutnyameneruskan 
pemeningkatkan perawatan kasus 

gigitan pada manusia oleh Dinas 
Kesehatan. 

Serangkaian pelatihan telahyang 
dilakukan untuk melatih petugas 
kesehatan hewan dan kesehatan 
masyarakat dalam meningkatkan respon 
kasus gigitan menggunakan pendekatan 
“One-Health” dan membangun 
jejaring antar sektor kesehatan hewan 
dan manusia di provinsi Bali yang 
memungkinkan komunikasi cepat 
dalam pengendalian rabies secara 
terintegrasi.

2.4  Menjalin hubungan 
antara Pemerintah 
Indonesia dan institusi 
pendidikan dalam 
pengembangan 
kapasitas tenaga kerja 
One Health 

Kemitraan antara 
Pemerintah dan 
akademik adalah kunci 
untuk keberhasilan 
pengarusutamaan 
One Health dalam 
pembangunan tenaga 
kerja One Health 

Pada tahun 2016 
serangkaian pertemuan 
diadakan dengan 
beberapa institusi 
pendidikan yang berbeda 
untuk menjalin kontak dan 
menjajaki kemungkinan 
kolaborasi dan berbagi 
sumber daya.

Salah satu kegiatan 
kolaborasi pertama 
adalah pertemuan 
yang diselenggarakan 
oleh FAO ECTAD dan 
FMUP UNPAD’sFMUP 
untuk petugas 
kesehatan hewan 
dan petugas 
kesehatan masyarakat 
di provinsi dan 
kabupaten se Jawa 
Barat untukdalam 

menyebarkan hasil dari Kajian Kolaborasi 
Influenza Gabungan kolaborasi antara 
Amerika Serikat- Indonesia ataujoint 
US-Indonesia Influenza Collaboration 
Study yang dilaksanakan oleh 
University of Denver, Colorado. Hasil 
kajian akan digunakan sebagai dasar 
untuk penyusunan kebijakan di 
tingkat regional dalam pencegahan, 
deteksi, dan pengendalian penyakit 
zoonosis dan infeksius emerging, 
dan mempromosikan pengambilan 
keputusan berdasarkan bukti dan 
pendekatan One Health.

 Serangkaian diskusi kelompok terfokus 
atau focus group discussions (FGDs) 
telah dilaksanakan oleh Asosiasi 
Dokter Hewan Perunggasan Indonesia, 
beberapa universitas yang terpilih 
dan perwakilan industri unggas 
untuk mengidentifikasi kesenjangan 
pengetahuan yang dimiliki lulusan baru 
dan apa yang dibutuhkan oleh industri 
perunggasan. Daftar kesenjangan 
kompetensi kemudian digunakan 
sebagai dasar untuk penyusunan silabus. 
Sebuah rancangan silabus dan rencana 
aksi telah disusun untuk pelatihan pre-
servicepra-layanan dan in-servicelayanan 
Kesehatan Unggastelah dihasilkan.

 Sebagai tambahan, sebuah perjanjian 
dengan US Centers for Disease 
Control and Prevention (US-CDC) 
telah disepakatifinalkan mengenai 
pendanaan bersama pengembangan 
Pelatihan Epidemiologi Lapangan 
Veteriner Indonesia (PELVI) atau Field 
Epidemiology Training Programme 
for Veterinarians (FETPV) in Indonesia. 
Kurikulum PELVI akan terus 
dikembangkan pada tahun 2017.

Kasus rabies di tahun 2015- 2016

67%pada manusia 
menurun

pada anjing
menurun 62%

Potongan gambar dari video FAO ECTAD tentang 
program pengendalian rabies di Bali. ©FAO ECTAD
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2.5  Cerita sukses
Kesehatan Satwa liar – Kesehatan 
untuk semua

Peran dokter hewan di Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
sangat penting untuk pengendalian 
penularan penyakit infeksius 
emerging dan zoonotik

Sudah menjadi mimpi drh. Dedy 
Chandra sejak kecil untuk menjadi 
dokter hewan satwa liar. “Seekor 
macan mati ditemukan di dekat 
desa tempat tinggal saya di Jambi, 
ketika saya masih kecil. Orang lain 
bersorak ketika mereka melihat tubuh 
macan yang mati, hanya saya seorang 
yang menangisi kematian si macan,” 
kata Dedy, menceritakan kenangan 
masa kecilnya yang kemudian 
mendorongnya untuk bekerja di 
konservasi satwa liar.

Sekarang Dedy bekerja sebagai dokter 
hewan di KLHK, salah satu dari tujuh 
orang di Indonesia yang bekerja 
sebagai dokter hewan di Kementerian 
tersebut. Sejak tahun 2014, dia telah 
ditugaskan di Taman Nasional Way 
Kambas, Lampung, dimana drh Dedy 
fokus bekerja untuk meningkatkan 
kesejahteraan gajah Sumatera. 

Walaupun begitu, bekerja di profesi 
impiannya ternyata memiliki 

tantangan tersendiri. Dedy menyadari 
bahwa ada kalangan yang tidak 
menganggap kesehatan hewan sama 
pentingnya dengan kesehatan manusia. 
“Kita harus memberikan perhatian pada 
penyakit hewan karena ada beberapa 
penyakit yang dapat ditularkan kepada 
manusia dan sebaliknya,” imbuhnya.

Hal inilah yang memotivasi Dedy 
mengambil peluang yang ditawarkan 
oleh FAO ECTAD Indonesia untuk 
menjadi salah satu master trainer 
One Health. Dengan pendekatan ini, 
kolaborasi antara praktisi kesehatan 
yang bekerja di interface manusia, 
hewan dan lingkungan adalah kunci 
untuk mencapai kesehatan optimal bagi 
masyarakat, pertanian dan peternakan, 
satwa liar dan lingkungan. 

FAO ECTAD Indonesia, berkolaborasi 
dengan Kementerian Pertanian, 
Kementerian Kesehatan dan 
Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan, telah melaksanakan 
program One Health dengan melatih 
master trainer dan petugas lapangan 
di seluruh Indonesia sejak tahun 2016. 
Pelatihan terfokus pada surveilans 
penyakit, respon darurat, penyakit-
penyakit infeksius emerging, penilaian 
resiko, pentingnya kolaborasi dan 
paradigma One Health.

Untuk Dedy, pelatihan telah 
memperluas pengalamannya dan 

meningkatkan kapasitasnya 
untukdalam meneruskan 
pengetahuannya tentangdi 
kesehatan satwa liar kepada 
orang lain. “Peran dokter hewan di 
Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan sangatlah penting 
untuk memutusndobrak rantaimata 
rantai penularan penyakit infeksius 
emerging dan zoonosis,” katanya.

Drh Dedy menjelaskan bahwa daerah 
konservasi terus meyusut karena 
pertumbuhan populasi manusia. Hal 
ini telah mendorong lebih sering 
terjadinya interaksi antara satwa 
liar, peternakan, dan manusia dan 
meningkatnya resiko penularan 
zoonosisjuga meningkat,” jelasnya. 

Dengan pendekatan One Health, 
drh Dedy bukan hanyasaja bekerja 
bersama dengan para praktisi 
kesehatan dari berbagai sektor, tetapi 
juga dapat mengadopsi pendekatan 
informal untuk memberikan 
edukasi pada masyarakat yang 
tinggal di Taman Nasional Way 
Kambas dan sekitarnya untuk tidak 
menggembalakan ternaknya di 
dalam wilayah Taman Nasional. 
“Pendekatan yang saya lakukan 
adalah sebagai berikut: gajah 
sehat, ternak sehat, manusia sehat; 
dan untungnya masyarakat mau 
mendengarkan saya,” katanya.

©Dedy Chandra



Risiko amplifikasi patogen dan spill 
over, termasuk virus avian influenza 
serta spill-over terhadap manusia bisa 

dikurangi dengan meningkatkan biosekuriti 
yang efektif serta manajemen peternakan 
yang baik, terutama peternakan unggas 
komersil sektor 3 dan memfokuskan pada 
intervensi biosekuriti sepanjang rantai pasar. 

 Intervensi harus melibatkan semua tingkat, 
dari peternakan produksi sampai pengepul 
sampai pasar unggas hidup, salah satu 
lokasi dengan risiko spill-over tertinggi. 

Studi berbasis bukti diperlukan untuk 
meyakinkan peternak unggas, pemangku 

3 Membangun kapasitas 
untuk mengendalikan HPAI 
sepanjang rantai nilai dan 
penanggulangan resistensi 
antimikroba

kepentingan industri unggas lainnya serta 
pembuat keputusan untuk mereformasi 
produksi unggas mereka serta praktek 
pemasaran sepanjang rantai nilai unggas. 

The Global Health Security Agenda action 
package memberikan arahan untuk 
mengurangi Resistensi Antimikroba [AMR] 
dengan cara mengendalikan penggunaan 
antimikroba pada ternak, termasuk unggas. 
Pada tahun 2016, Indonesia akhirnya dapat 
mengembangkan strategi utama untuk 
mengendalikan AMR pada hewan dan 
manusia. 

Seorang pegawai bekerja di peternakan unggas yang mendapat bantuan teknis 
dari FAO ECTAD untuk biosekuriti dan pengelolaan peternakan yang baik.

©FAO ECTAD
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Studi
Broiler 

Peternak peserta
Rasio manfaat 
biaya / burung / 
siklus pemeli-
haraan

Durasi
studi 

Tingkat adopsi atas
saran-saran teknisProject 

Farms 

2 Tahun13

60%

Total 
benefit 

Rp
1.076 

Biaya
Intervensi

Rp
28 

9
Control 
Farms4

Tahun Ke-1 
Baseline

Tahun Ke-2
Intervensi

Hasil

3.1 Peternakan sehat untuk 
produktivitas yang 
lebih baik 

Praktek biosekuriti yang baik serta 
manajemen produksi yang lebih 
baik terbukti bisa meningkatkan 
produktivitas pada peternakan

Pada tahun 2016, FAO ECTAD 
menyediakan dukungan teknis terhadap 
beberapa peternakan yang terpilih 
di daerah utama produksi unggas di 
Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa 
Timur dan Kalimantan Barat, untuk 
meningkatkan implementasi biosekuriti 
dalam peternakan serta manajemen 
produksi. 

Kegiatan ini termasuk melakukan 
penilaian peternakan, diikuti 
pelatihan untuk peternak serta 
pekerja di peternakan dalam 
menangani tantangan penyakit dan 
memperbaiki praktek manajemen 
untuk meningkatkan produktivitas dan 
keuntungan peternakan. 

Sebuah studi efektifitas biaya 
manajemen dan biosekuriti telah 
dilakukan pada peternakan broiler 
komersial skala kecil di kabupaten 
Klaten dan difinalisasi pada akhir tahun 
2016. Pada fase intervensi dari studi 
broiler, peternakan yang berpartisipasi 
mengimplementasikan sekitar 60% dari 
program perbaikan. Studi menemukan 
bahwa peningkatan manajemen dan 
biosekuriti menciptakan peternakan 
dengan biaya lebih efisien; peternakan 
mampu menghemat Rp 1048 per ayam 
per siklus pemeliharaan.  

Program sertifikasi peternakan 

Pada tahun 2016, FAO ECTAD 
memfasilitasi sebuah lokakarya untuk 
praktisi industri perunggasan, asosiasi 
perunggasan dan pemangku kepentingan 
yang telah sepakat mengenai perlunya 
program sertifikasi peternakan. Program 
ini sesuai dengan program pemerintah 
mengenai sertifikasi produk unggas yaitu 
Nomor Kontrol Veteriner [NKV].

Dalam program ini, peternak unggas 
komersil diharapkan bisa meningkatkan 
kualitas dari manajemen peternakan, 
praktek higienesanitasi, biosekuriti serta 
kesehatan unggas untuk meningkatkan 
produktivitas serta ketahanan terhadap 
berbagai ancaman penyakit. 

Untuk dapat memenuhi standar yang 
diharapkan, Petugas Pelayanan Veteriner 
[PPV/VSO] Pemerintah serta sektor swasta 
akan menyediakan pelayanan garda 
terdepan untuk memberikan dukungan 
teknis dan rekomendasi kepada peternak 
agar dapat meningkatkan biosekuriti serta 
praktek manajemen untuk membuat 
peternakannya dapat terpilih dalam 
program sertifikasi.

3.1.1  Petelur.ID: Aplikasi Web 
dan Mobile Gratis untuk 
peternak layer

Menjembatani kebutuhan 
peternak unggas pada era digital 
untuk menangani produktifitas 
peternakannya

FAO ECTAD Indonesia, dalam 
kolaborasinya dengan Asosiasi Dokter 
Hewan Perunggasan Indonesia 
(ADHPI) serta PT Intelligence Dynamics 
meluncurkan Petelur.ID, sebuah aplikasi 
laporan produksi mobile untuk peternak 
unggas petelur skala kecil sampai 
menengah. 

Aplikasi diluncurkan pada seminar 
“Unggas sehat, meningkatkan 
produktivitas” pada Indo Livestock 
Expo Forum 2016 di Jakarta, yang 
mengumpulkan peternak unggas serta 
pemangku kepentingan dari seluruh 
Indonesia.  

Aplikasi berbasis android serta app 
berbasis web ini akan membantu 
peternak melacak produktivitas 
peternakannya (produksi telur, 
konsumsi pakan serta kematian). Ini bisa 
meningkatkan kemampuan peternak 
dalam membuat keputusan dengan 
cara memberikan analisa hen-Days, FCR 
(rasio konversi pakan), trend mortalitas 
flok serta parameter lainnya yang bisa 
dimonitor peternak dari smart phone. 
Selain itu, mereka bisa mendapatkan 
informasi serta berita terbaru dan 
berkonsultasi langsung dengan para ahli 
dari Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan 
Indonesia melalui app.

Studi menemukan 
bahwa peningkatan 

manajemen dan 
biosekuriti menciptakan 

peternakan dengan biaya 
lebih efisien; peternakan 
mampu menghemat Rp 
1048 per ayam per siklus 

pemeliharaan.

rumah tangga 
diprofilkan di Purbalingga

14.000
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3.2 Memfokuskan strategi 
pengendalian AI 
berdasarkan studi 
ilmiah

Pemahaman tentang karakteristik 
populasi unggas pada area endemis 
sangat penting untuk mengendalikan 
HPAI dengan lebih baik

Sejak HPAI di Indonesia pertama 
terdeteksi pada tahun 2004, pemerintah 
indonesia telah mengambil tindakan 
pengendalian di seluruh negeri sejak 
tahun 2006 dengan cara menerapkan 
sistem surveilans dan respon. Walaupun 
demikian , keberadaan penyakit masih 
sering dilaporkan sampai sekarang oleh 
sebagian besar provinsi sepanjang tahun 
dengan puncaknya pada saat musim 
hujan. 

Untuk memperoleh pengertian yang 
lebih baik mengenai dimana virus 
bersirkulasi pada musim kemarau, yang 
biasanya terjadi antara Juli dan Oktober, 
serta mendapatkan pengetahuan yang 
lebih baik mengenai endemisitas HPAI 
di Indonesia, FAO bersama dengan 
Kementerian Pertanian melakukan studi 
endemisitas HPAI untuk mempelajari 
mengenai faktor untuk persistensi serta 
transmisi dari virus H5N1.  

Studi dilakukan di kabupaten 
Purbalingga, Jawa Tengah, yang dipilih 
karena lokasi ini mewakili kabupaten 
dengan profil endemis HPAI di 
Indonesia. Studi terdiri dari 2 tahap: 
sensus unggas dan pengambilan 
sampel.  

Sensus diselesaikan pada Juni 2016, lalu 
diikuti dengan pengambilan sampel 
pada lokasi terpilih menggunakan 
metoda surveilans pasif dan aktif.  Hasil 
dari studi menunjukkan bahwa virus 
menyebar melalui pasar unggas hidup 
dan tempat penampungan ayam. Oleh 
karena itu tindakan pengendalian yang 
sesuai harus difokuskan pada lokasi-
lokasi ini.

3.3  Pasar Sehat untuk Kota 
Sehat 

Meningkatkan kesadaran konsumen 
mengenai konsumsi daging unggas 
sehat merupakan kunci dari program 
restrukturisasi rantai pasar unggas di 
Jakarta 

900.000 unggas hidup memasuki 
Jabodetabek setiap hari untuk 
dikonsumsi , Jabodetabek merupakan 
domisili dari sekitar 30 juta manusia. 
Avian influenza memiliki potensi untuk 
menyebar secara cepat melalui lalu 
lintas yang padat di Jakarta. Sejak 2003, 
sebagian besar kasus pada manusia 
terjadi di Jakarta dan kabupaten 
sekitarnya. 

Pemerintah DKI Jakarta telah 
mengambil langkah untuk menangani 
situasi ini, dengan menerbitkan 
Peraturan DKI Jakarta No.4 / 2007 
untuk mengendalikan distribusi unggas 
hidup di Jakarta. Dibawah peraturan 
ini, pedagang unggas harus mentaati 
peraturan dengan cara memindahkan 
usaha mereka ke pusat relokasi di luar 
Jakarta. Sebelas lokasi ditetapkan untuk 
tempat pemotongan unggas di Jakarta. 
Namun, kurangnya sosialisasi membuat 
peraturan ini tidak populer dan tidak 
berhasil mendorong pedagang unggas 
untuk memindahkan usaha mereka.  

FAO ECTAD mengadakan FGD (Diskusi 
Kelompok Terfokus) dengan tujuh 
kelompok pemangku kepentingan 
restrukturisasi pasar unggas di Jakarta. 
Pemangku kepentingan, termasuk 
manajer pasar unggas serta pusat 
relokasi, pengepul unggas, pedagang 
dan pemotong, serta konsumen DKI 
Jakarta, merekomendasikan agar 

pemerintah daerah mempercepat 
program restrukturisasi dengan 
menegakkan peraturan secara bertahap, 
mengoptimalkan kapasitas 11 pusat 
relokasi dan memulai penggunaan 
pemotongan semi-otomatis serta 
mengintegrasikan sistem rantai dingin. 

Terlebih lagi, program kesadaran 
konsumen mengenai daging unggas 
sehat yang beku dan didinginkan sangat 
penting untuk mendukung pelaksanaan 
kebijakan sambil meningkatkan 
komunikasi dengan perusahaan 
peternakan unggas serta kabupaten 
sekitar.  

Untuk mendukung ini, FAO ECTAD mulai 
menciptakan lima video pendidikan 
untuk konsumen serta pedagang 
unggas untuk meningkatkan kesadaran 
mengenai produksi dan konsumsi 
daging unggas sehat yang dibekukan 
dan didinginkan untuk mendukung 
program restrukturisasi rantai pasar 
Jakarta.

3.4 Melawan Resistensi 
Antimikroba 

Indonesia sedang waspada terhadap 
ancaman resistensi antimikroba

Pertanian adalah salah satu sektor 
utama  ekonomi Indonesia. Dua puluh 
persen dari semua rumah tangga di 
Indonesia memiliki ternak, termasuk 
unggas. Di Indonesia, antimikroba 
digunakan dan kemungkinan disalah-
gunakan atau digunakan berlebihan 
atau kekurangan dalam industri 
produksi ternak, termasuk sektor unggas. 
Berdasarkan pola intensifikasi ternak, 
Indonesia sudah termasuk hotpsot AMR 
di masa depan.  

Langkah strategis 
komunikasi dan advokasi 

mendukung 
Rencana Aksi Nasional 

untuk pengendalian AMR

Produsen obat,
Peternak

Tahun 1 (2017)

Tahun 2 (2018)

Tahun 3 (2019)

Komunitas,
Media masa

Komunitas,
Media masa

Pembuat 
kebijakan, 
dokter hewan

Pembuat 
kebijakan, 
dokter hewan

Pembuat 
kebijakan, 
dokter hewan
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3.5 Cerita sukses 
Meningkatkan keuntungan Peternak 
Unggas di Indonesia saat terjadi 
Avian Influenza

Praktek Biosekuriti untuk 
peternakan yang lebih sehat dan 
menguntungkan

Bayangkan anda menjadi peternak 
unggas, lalu suatu hari anda 
mengalami kerugian besar dan 
sebelum waktunya harus membunuh 
11.000 ayam . Bambang Sutrisno, 
seorang peternak unggas di 
kabupaten Semarang, Jawa Tengah, 
telah mengalami hal ini saat virus 
highly pathogenic avian influenza 
(HPAI) menyerang peternakannya 
pada bulan Agustus 2003. 

“Saya menangis saat ayam saya 
dimusnahkan...bagaimana ini bisa 
terjadi?” tanya Bambang. “Setiap kali 
ayam terinfeksi penyakit, kami merasa 
dirampok oleh mikro-organisme yang 
bahkan tidak bisa kami lihat” katanya. 

Bambang tidak sendiri dalam hal 
ini. Sejak kasus deteksi virus HPAI 
pertama di Indonesia pada tahun 
2003, penyakit ini telah menyebabkan 
kematian jutaan unggas dalam 32 
dari 34 provinsi di Indonesia, merusak 

sumber penghidupan banyak orang 
yang hidupnya bergantung pada 
unggas. Terlebih pula, antara 2005 dan 
2014, Indonesia merupakan salah satu 
episentrum untuk infeksi avian influenza 
H5N1. 

Melalui program EPT-2, FAO ECTAD 
menyediakan bantuan teknis untuk 
Bambang dan banyak peternak 
lainnya melalui kunjungan peternakan, 
surveilans penyakit dan pelatihan 
pengendalian penyakit. Peternak 
didorong untuk membuat perubahan 
yang sederhana dalam biosekuriti 
peternakan mereka, praktek vaksinasi 
serta manajemen peternakan yang 
sesuai dengan kemampuan mereka.  

Dukungan tersebut mengubah 
kehidupan Bambang. Ia sempat 
berhenti dari usaha perunggasan, 
namun sekarang produksi telur 
ayamnya sudah stabil dengan 
implementasi dari sistem biosekuriti 
3-zona. “Sekarang kita bahkan 
melebihi standar produksi dari 55 kg 
telur per 1000 ayam” kata Bambang.  

Cerita Bambang telah membuktikan 
bahwa praktek biosekuriti tidak 
hanya menciptakan flok ayam yang 
lebih sehat, tetapi juga mendukung 
peternak unggas komersil untuk 
meningkatkan produktivitas mereka 
dan meningkatkan keuntungan.

Pada tahun 2016, FAO berkolaborasi 
dengan Kementerian Pertanian dalam 
finalisasi Road Map Nasional Indonesia 
untuk AMR serta Rencana Kerja Nasional 
untuk pengendalian AMR. Sebuah 
peraturan untuk membentuk Komite 
Pengendalian Resistensi Antimikroba 
(KPRA) pada Kementerian Pertanian 
sedang disiapkan. 

Kesadaran lintas sektor dan terintegrasi 
untuk meningkatkan penggunaan 
antimikroba yang bijak dan bertanggung 
jawab dilakukan pada Pekan Kesadaran 
Antibiotik Dunia, mentargetkan Fakultas 
Kedokteran Hewan, dokter hewan serta 
mahasiswa kedokteran hewan. Kegiatan 
meningkatkan kesadaran mencakup 
seminar, kompetisi foto dan poster, 

pernyataan secara terpadu di media, 
kampanye sosial media, serta kuliah 
mengenai AMR yang komprehensif 
untuk mahasiswa kedokteran hewan.

©Sadewa/FAO ECTAD



4 Komunikasi dan 
perluasan jangkauan

Pada tahun 2016, FAO ECTAD Indonesia melaksanakan beberapa kegiatan komunikasi serta perluasan jangkauan untuk 
mendukung implementasi program dan meningkatkan kesadaran publik. Kegiatan utama direkam melalui video 
dokumenter dan cerita tertulis untuk situs FAO serta media sosial lainnya untuk memastikan visibilitas untuk pemangku 

kepentingan dan publik. Selain untuk memperluas jangkauan dari kegiatan melalui jalur yang dimiliki FAO, kerja-sama dengan 
media merupakan salah satu kegiatan utama komunikasi yang diimplementasikan sepanjang tahun. FAO telah memperkuat 
kerja-sama dengan media melalui pelaksanaan roadshow media, media briefing, konferensi pers dan kunjungan lapangan. 

Meningkatkan Kesadaran 
Masyarakat mengenai virus HPAI

FAO ECTAD Indonesia mendorong 
masyarakat untuk terus berhati-hati 
terhadap ancaman flu burung serta 
menekankan pentingnya mengambil 
tindakan yang diperlukan dan 
direkomendasikan oleh pemerintah, 
termasuk mengimplementasikan 
biosekuriti serta vaksinasi ternak unggas 
secara tepat. 

Artikel media yang terpilih:
Indonesia melaporkan peningkatan 
kasus flu burung (The Jakarta Post) 
www.thejakartapost.com/
news/2016/05/16/indonesia-reports-
unexpected-spike-in-bird-flu-cases.html 

Peluncuran Petelur.ID Aplikasi 
untuk peternak

FAO ECTAD Indonesia meluncurkan 
aplikasi online, Petelur.ID, untuk 
meningkatkan kapasitas peternak dalam 
manajemen flok unggas sekaligus 
menghadapi peningkatan kasus avian 
influenza.

Artikel media yang terpilih:
Sistem monitoring berbasis aplikasi 
untuk membantu mencegah 
penyebaran flu burung (Jakarta post) 
www.thejakartapost.com/
news/2016/07/31/app-based-monitoring-
system-to-help-prevent-spread-of-bird-
flu.html 

Vaksinasi Masal Anjing Terhadap 
Rabies di Bali

Pada bulan April 2016, Kementerian 
Pertanian, FAO serta pemerintah 
provinsi Bali meluncurkan sebuah 
program untuk memvaksinasi 400.000 
anjing untuk pengendalian dan 
pemberantasan rabies yang telah 
menjadi endemik di provinsi tersebut. 

Artikel media yang terpilih:
Bali memvaksinasi 400.000 anjing 
dalam pemberantasan rabies (Jakarta 
Globe)  
www.jakartaglobe.beritasatu.com/news/
bali-vaccinates-400000-dogs-rabies-
crackdown/ 

Sorotan media
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Implementasi dari One Health di 
Indonesia

Pada bulan September 2016, FAO, 
USAID, Kementerian Pertanian 
dan Perhimpunan Dokter Hewan 
Indonesia (PDHI) berkumpul untuk 
memperkenalkan pendekatan “One 
Health”.

Artikel media yang terpilih:
FAO mendorong penggunaan 
pendekatan One Health untuk 
melawan penyakit menular (RRI Suara 
Indonesia)  
http://en.voi.co.id/voi-news/11712-fao-
urges-one-health-approach-to-combat-
infectious-diseases 

Kampanye mengenai 
penggunaan Antimikroba 
dengan bijaksana

Kementerian Pertanian serta FAO ECTAD 
Indonesia mengadakan seminar dalam 
rangka Pekan Kesadaran Penggunaan 
Antibiotik di Dunia pada bulan 
November 2016 untuk meningkatkan 
kesadaran mengenai penggunaan 
antibiotik dengan bijaksana untuk 
mencegah resistensi antimikroba di 
Indonesia.

Artikel media yang terpilih:
Artikel opini editorial di Jakarta Post, 
ditulis oleh Dr James McGrane, FAO 
ECTAD Indonesia Team Leader, 19 
October 2016 
http://www.thejakartapost.com/
academia/2016/10/19/getting-ready-to-
tackle-superbugs-on-farms-food.html 

Meningkatkan Kesadaran Tentang 
Praktek Terbaik Kesehatan Unggas 

Sebuah video dokumenter berjudul 
“Menyelamatkan Peternak, Menyelamatkan 
Nyawa” diproduksi untuk menunjukkan 
kolaborasi antara pemerintah, FAO 
ECTAD Indonesia dan peternak dalam 
mengendalikan HPAI. Video ini, bersama 
video lainnya yang diproduksi untuk 
mendukung program ini telah disiarkan 
pada 12 stasiun televisi lokal melalui jejaring 
Kompas TV di seluruh Indonesia.

Saving farmers, saving lives  
https://www.youtube.com/
watch?v=XbkUz5L3B2Q

Vaccine cold chain  
https://www.youtube.com/watch?v=_
k67YiHRJps 

Shed cleaning & disinfection  
https://www.youtube.com/
watch?v=igfnomvkYrE

Feeder & drinker cleaning & disinfection  
https://www.youtube.com/
watch?v=WS8WqkHuPE4

Meningkatkan Kesadaran untuk 
memperbaiki kualitas serta proses 
pemasaran produk unggas

FAO ECTAD Indonesia mengundang RCTI 
untuk kunjungan media di Kompleks 
Industri Pulogadung di Jakarta. Mereka 
melaporkan cerita tentang petugas 
yang bekerja untuk membersihkan dan 
mendisinfeksi kendaraan pembawa unggas 
dalam kompleks sebagai bagian dari 
program pembangunan kapasitas FAO 
untuk meningkatkan proses pemasaran 
produk unggas.

Vaksinasi Masal Anjing di Bali

Sebuah video dokumenter mengenai 
program pengendalian rabies di 
Bali telah diproduksi sebagai bagian 
dari kampanye untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat mengenai 
pengendalian rabies di provinsi Bali

Rabies in Bali: protecting lives and 
livelihoods 
https://www.youtube.com/watch?v=R_
kY0MABFkE&t=73s

Rabies campaign to children in Bali 
https://www.youtube.com/
watch?v=TYJXiO-Wtdo&t=23s

Dokumentasi video
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Keikutsertaan komunikasi Internal 
sangat penting untuk mempertahankan 
komitmen FAO terhadap tujuan 
program serta keterlibatan dengan 
aktivitasnya. Pada tahun 2016, FAO 
ECTAD Indonesia mempublikasi 2 
edisi dari e-newsletter PULSE dan 
mengkontribusi sembilan cerita dalam 
situs FAO Indonesia serta e-newsletter 
FAO Emergency Prevention System 
for Transboundary Animal and Plant 
Pests and Diseases (EMPRES-AH), 
termasuk cerita mengenai bagaimana 
meningkatkan kesadaran masyarakat 
k mengenai HPAI, kampanye 
penggunaan antimikroba yang tepat 
serta implementatasi One Health di 
Indonesia.

E-newsletter PULSE Website FAO

Komunikasi internal

Kuliah ilmiah

Presentasi pada Kongres One Health Eco-Health, 
Melbourne, Australia, 3-7 Desember 2016

FAO ECTAD Indonesia dan Direktorat Kesehatan Hewan 
telah menerima hadiah untuk presentasi Poster Terbaik pada 
acara kongres 4th One Health and 6th Biennial Congress of 
the International Association for Ecology and Health (OHEH) 
yang diadakan di Melbourne, Australia, pada 3-7 Desember 
2016. Poster yang berjudul “mengurangi risiko transmisi 
HPAI H5N1 kepada manusia pada pasar unggas hidup 
menggunakan pendekatan One Health dengan menguatkan 
kapasitas dan meningkatkan kesadaran dari pedagang, 
manajer pasar serta konsumen” telah dipresentasikan pada 6 
Desember 2016 pada pameran poster harian.

Presentasi poster pada First Joint International 
Conference of the Association of Institutions for 
Tropical Veterinary Medicine (AITVM) serta the 
Society of Tropical Veterinary Medicine (STVM) pada 
Universitas Humboldt Universitaet zu Berlin, Jerman, 
4-9 September 2016
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