
Cacar monyet atau 
Monkeypox adalah penyakit 
akibat virus monkeypox 
(MPXV) yang ditularkan 
melalui binatang (zoonosis). 
Penularan dapat terjadi 
melalui kontak dengan 
darah, cairan tubuh, atau lesi 
pada kulit atau mukosa dari 
binatang yang tertular virus. 
Kasus cacar monyet pertama 
kali ditemukan pada tahun 
1970, yaitu di Republik Demokratik Kongo. Lalu, pada tahun 1996 hingga 1997 
wabah kedua penyakit ini terjadi lagi di Republik Demokratik Kongo. Kasus 
cacar monyet pertama di luar benua Afrika ditemukan pada tahun 2003 di 
Amerika Serikat. Sebagian besar pasien tertular melalui binatang peliharaan 
yang terinfeksi. Binatang peliharaan ini yaitu prairie dog, di impor ke AS dari 
Afrika, dan ternyata terinfeksi virus  dari tikus di Afrika. Sampai saat ini wilayah 
terjangkit cacar monyet secara global yaitu Afrika Tengah dan Barat (Republik 
Demokratik Kongo, Republik Kongo, Kamerun, Republik Afrika Tengah, 
Nigeria, Pantai Gading, Liberia, Sierra Leone, Gabon dan Sudan Selatan).

Awal bulan Mei 2019 masyarakat Indonesia dihebohkan dengan 
ditemukannya kasus cacar monyet di Singapura. Pemerintah Singapura 
menemukan seorang warga negara Nigeria yang positif mengidap penyakit 
cacar monyet, warga negara Nigeria tersebut datang ke Singapura untuk 
mengikuti Workshop.

Puji syukur kita 
panjatkan kehadirat Allah 
SWT, atas karuniaNya 
sehingga buletin MASTER 
PIE edisi 10 dapat 
diterbitkan kehadapan 
para pembaca. Pada 
edisi ini kami sampaikan 
beberapa kegiatan yang 
telah dilakukan oleh Subdit 
Penyakit Infeksi Emerging 
diantaranya Diseminasi 
Informasi Perkembangan 
Penyakit Infeksi Emerging 
melalui Media Online, 
Stakeholder Meeting 
Penyakit Infeksi Emerging, 
Workshop Penilaian Risiko 
Penyakit Infeksi Emerging, 
Workshop Penetapan 
Penyakit Infeksi Emerging 
Prioritas dan Penyelidikan 
Epidemiologi Demam 
yang tidak diketahui 
Penyebabnya di 
Kabupaten Jeneponto 
Provinsi Sulawesi Selatan.
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Penyakit ini menular ke manusia melalui 
kontak dengan monyet, tikus gambia dan 
tupai, atau mengonsumsi daging binatang 
yang terkontaminasi. Inang utama dari virus 
ini adalah rodent (tikus). Penularan dari 
manusia ke manusia sangat jarang.

Masa inkubasi (interval dari infeksi 
sampai timbulnya gejala) cacar monyet 
biasanya 6 – 16 hari, tetapi dapat berkisar 
dari 5 – 21 hari. Gejala yang timbul berupa 
demam, sakit kepala hebat, limfadenopati 
(pembesaran kelenjar getah bening), nyeri 
punggung, nyeri otot dan lemas. Ruam 
pada kulit muncul pada wajah kemudian 
menyebar ke bagian tubuh lainnya. Ruam 
ini berkembang mulai dari bintik merah 
seperti cacar (makulopapula), lepuh berisi 
cairan bening, lepuh berisi nanah, kemudian 
mengeras. Biasanya diperlukan waktu hingga 
3 minggu sampai ruam tersebut menghilang. 
Cacar monyet  biasanya merupakan penyakit 
yang dapat sembuh sendiri dengan gejala 
yang berlangsung selama 14 – 21 hari. Kasus 
yang parah lebih sering terjadi pada anak-
anak dan terkait dengan tingkat paparan 
virus, status kesehatan pasien dan tingkat 
keparahan komplikasi. Kasus kematian 
bervariasi tetapi kurang dari 10% kasus yang 
dilaporkan, sebagian besar di antaranya 
adalah anak-anak. Secara umum, kelompok 
usia yang lebih muda tampaknya lebih rentan 
terhadap penyakit cacar monyet. Tidak ada 
pengobatan khusus atau vaksinasi yang 

tersedia untuk infeksi virus cacar monyet. 
Pengobatan simptomatik dan suportif dapat 
diberikan untuk meringankan keluhan yang 
muncul. Penegakan diagnosis penyakit ini 
hanya dapat dilakukan melalui pemeriksaan 
laboratorium.

Cacar monyet ini dapat dicegah 
melalui penerapan perilaku hidup bersih 
dan sehat, seperti cuci tangan dengan 
sabun, menghindari kontak langsung 
dengan tikus atau primata dan membatasi 
pajanan langsung dengan darah atau 
daging yang tidak dimasak dengan baik,  
menghindari kontak fisik dengan orang yang 
terinfeksi atau material yang terkontaminasi, 
menghindari kontak dengan hewan liar atau 
mengkonsumsi daging hewan liar yang diburu 
(bush meat). Kepada pelaku perjalanan 
yang baru kembali dari wilayah terjangkit 
cacar monyet agar segera memeriksakan 
dirinya jika mengalami gejala-gejala demam 
tinggi yang mendadak, pembesaran kelenjar 
getah bening dan ruam kulit, dalam waktu 
kurang dari 3 minggu setelah kepulangan, 
serta menginformasikan kepada petugas 
kesehatan tentang riwayat perjalanannya.
Petugas kesehatan yang merawat kasus 
cacar monyet agar menggunakan alat 
pelindung, minimal sarung tangan dan 
masker saat menangani pasien atau 
binatang yang sakit.(MN)
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Penyakit infeksi emerging 
merupakan penyakit yang muncul dan 
menyerang suatu populasi untuk pertama 
kalinya atau telah ada sebelumnya namun 
meningkat dengan sangat cepat, baik 
dalam jumlah kasus baru di dalam satu 
populasi, ataupun penyebarannya ke 
daerah geografis yang baru. Dalam 30 
tahun terakhir, telah muncul lebih dari 30 
penyakit infeksi emerging yang disebabkan 
munculnya organisme baru. Dampak yang 
ditimbulkan dari sebuah penyakit baru sulit 
diprediksi namun diketahui bisa sangat 
bermakna, karena pada saat penyakit baru 
itu menyerang manusia, mungkin hanya 
sedikit kekebalan yang dimiliki manusia 
atau bahkan tidak ada sama sekali.

Penyakit infeksi emerging 
mendapat perhatian khusus dan menjadi 
masalah kesehatan masyarakat serius. 
Kekhawatiran akan penyakit infeksi 
emerging tidak hanya karena dapat 
menimbulkan kematian, tetapi juga 
karena dapat membawa dampak sosial 
dan ekonomi yang besar dalam era 
globalisasi, saat seluruh dunia saling 
terhubung. Penanggulangan penyakit 
infeksi emerging memerlukan pendekatan 
kolektif karena fakta menunjukkan bahwa 
penyakit infeksi emerging dapat dengan 
mudah menyeberangi perbatasan negara 
bahkan benua dan bergerak tanpa 
hambatan dari satu populasi ke populasi 
lain. Komunikasi dan manajemen risiko 
yang efektif berperan penting dalam 
menjamin bahwa penyakit infeksi 
emerging diketahui secara dini, dilaporkan 
dengan cepat, dan dikelola dengan baik. 

Terbangunnya kesiapsiagaan negara 
dalam bentuk kesadaran yang diikuti aksi 
nyata tentang mengetahui, mencegah, 
dan mengendalikan penyakit infeksi 
emerging merupakan hal penting bagi 
semua pihak yang terkait termasuk 
masyarakat, sehingga negara memiliki 
respon yang lebih baik pada saat harus 
menghadapi kejadian luar biasa penyakit 
infeksi emerging.

Penyebaran informasi penyakit 
infeksi emerging kepada masyarakat 
merupakan hal yang sangat penting 
agar penyakit infeksi emerging dapat 
diketahui secara dini bagaimana upaya 
pencegahan dan penanggulangannya. 
Salah satu media yang bisa digunakan 
untuk mempermudah komunikasi dapat 
melalui media internet atau online. 
Perkembangan penyakit infeksi emerging 
dapat dipantau melalui media informasi 
online, secara global kita dapat memantau 
melalui website milik WHO (World Health 
Organization), CDC Atlanta, dan lain-
lain. Munculnya kebutuhan informasi 
berbahasa Indonesia untuk diseminasi 
informasi penyakit infeksi emerging, maka 
Kementerian Kesehatan mengembangkan 
website informasi resmi dengan alamat 
infeksiemerging.kemkes.go.id. Adanya 
website ini diharapkan dapat mempercepat 
diseminasi informasi penyakit infeksi 
emerging kepada masyarakat Indonesia, 
khususnya kalangan tenaga kesehatan, 
petugas kesehatan pelabuhan dan 
bandara, serta petugas lain yang 
bersentuhan dengan risiko penularan 
penyakit infeksi emerging.

DISEMINASI INFORMASI 
PERKEMBANGAN PENYAKIT INFEKSI EMERGING 

MELALUI MEDIA ONLINE
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Dalam website infeksiemerging.
kemkes.go.id dapat ditemukan informasi 
jenis penyakit berdasarkan definisi, 
penyebab, cara penularan, cara 
pencegahan dan pengobatan, aspek 
laboratorium, daftar negara endemis, 
factor risiko, penyebaran epidemiologis, 
dan sebagainya. Selain itu kewaspadaan 
dini berupa pengamatan situasi penyakit 
infeksi emerging secara global yang 
dilaporkan secara mingguan pun tersaji 
di website ini. Beragam artikel menarik 
yang menyajikan informasi terkini seputar 
penyakit infeksi emerging juga tersedia. 
Media unduhan seperti buku pedoman 
pencegahan dan penanggulangan 
penyakit infeksi emerging tertentu, 
peraturan-peraturan pemerintahan, media 
KIE dan lain-lain dapat diunduh secara 
cuma-cuma.

Untuk mempermudah pengunjung 
mendapatkan informasi terbaru, website 
ini menyediakan formulir isian untuk 

berlangganan informasi. Caranya adalah 
sebagai berikut:

Buka website infeksiemerging.kemkes.go.id, 
meluncur ke kolom berikut yang ada di samping 
kanan atau di bagian bawah website:

Masukkan email Anda yang valid, 
dan beri centang pada “I consent to my 
submitted data being collected via this form”, 

lalu klik SUBSCRIBE NOW
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STAKEHOLDER MEETING 
PENYAKIT INFEKSI EMERGING

Dalam rangka mencegah penyebaran penyakit infem dan zoonosis serta kemungkinan 
terjadinya pandemi, maka diperlukan kesiapsiagaan dan respon dini terhadap kejadian 
timbulnya penyakit. Permasalahan di atas tidak dapat diselesaikan secara sektoral saja, 
oleh karena itu diperlukan strategi yang berfokus pada kerjasama dan kolaborasi untuk 
mengelola permasalahan kesehatan yang terintegrasi lintas sektor, pengembangan 
kesatuan kebijakan, strategi dan program untuk menangani penyakit infeksi emerging 
dan zoonosis pada hewan, masyarakat, dan satwa liar dengan pendekatan konsep One 
Health. Dengan adanya kompleksitas upaya pencegahan dan pengendalian penyakit 
infeksi emerging dan zoonosis, maka konsep One Health ini menjadi sangat penting 
dan menjadi tanggung jawab bersama berbagai pihak terkait, di antaranya Kementerian 
Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
Kemenko PMK beserta jajarannya sampai dengan tingkat kabupaten/kota. Jejaring dan 
tim komunikasi, koordinasi dan kolaborasi tim lintas sektor yang terkait perlu dibangun 
agar hal tersebut dapat terwujud dan tepat sasaran.

Pada bulan April 2019 telah dilakukan pertemuan One Health dengan tujuan 
untuk meningkatkan koordinasi, persamaan persepsi dan pemahaman serta dapat 
dirumuskannya strategi-strategi yang berfokus pada kolaborasi untuk mengelola 
permasalahan kesehatan  dan komitmen bersama dalam One Health. Kegiatan ini 
dibuka oleh Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan drg. R. Vensya Sitohang, 
M.Epid dengan peserta dari beberapa mitra pembangunan, lintas sektor terkait dan 
lintas program di Kementerian Kesehatan. Beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari 
pertemuan ini antara lain:
 - Perlu adanya regulasi yang lebih tinggi dan tersusunnya rencana kerja yang operasional 

beserta perhitungan pembiayaannya.
 - Perlu peningkatan kapasitas laboratorium  jejaring lain selain litbangkes yang memenuhi 

standar kapasitas untuk mendiagnosis penyakit infeksi emerging. Hal ini dikarenakan 
Litbangkes tidak mampu untuk pemeriksaan rujukan seluruh laboratorium.

 - Perlu adanya dokumen rencana kontijensi untuk menghadapi hazard yang spesifik
 - Dukungan partner untuk pelaksanaan kajian risiko di daerah terpilih yang akan 

membantu pencapaian Sanitasi Berbasis Masyarakat daerah dalam melakukan respon 
kedaruratan. (KUR)
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Kesiapsiagaan terhadap kemungkinan 
munculnya ancaman penyakit infeksi 
emerging perlu ditingkatkan terus menerus 
melalui kajian-kajian penilaian risiko. 
Penguatan ini harus dilakukan secara 
menyeluruh tidak hanya di tingkat nasional 
tapi juga diteruskan sampai daerah agar 
memiliki kesamaan kapasitas dalam 
penilaian risiko. Sebagai bentuk komitmen 
seluruh jajaran kesehatan mulai dari pusat 
sampai daerah, maka kapasitas dalam 
penilaian risiko penyakit infeksi emerging 
akan dijadikan sebagai salah satu indikator 
Recana Strategis Kementerian Kesehatan 
Tahun 2020-2024.  Oleh karena itu, dilakukan 
kegiatan workshop penilaian risiko penyakit 
infeksi emerging yang melibatkan seluruh 
provinsi agar memiliki kesamaan persepsi 
dalam memenuhi indikator yang ditargetkan 
pada tahun yang akan datang

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini 
adalah tersosialisasinya tools penilaian 
risiko penyakit infeksi emerging di tingkat 
daerah serta didapatkannya rekomendasi 
perbaikan pada tools penilaian risiko 
penyakit infeksi emerging yang telah ada. 
Kegiatan yang melibatkan seluruh provinsi 
ini dibuka oleh drg. R. Vensya Sitohang, 
M.Epid selaku Direktur Surveilans dan 
Karantina Kesehatan, yang juga disambut 
oleh Kabid P2P Dinas Kesehatan Provinsi 
Jawa Timur. Kegiatan ini cukup menarik 
antusiasme peserta daerah. Peserta yang 
hadir sejumlah 78 orang yang merupakan 
perwakilan dari seluruh Dinas Kesehatan 
Provinsi dan perwakilan Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota terpilih. Pada workshop ini 
peserta dibagi secara berkelompok untuk 
langsung mempraktekkan penggunaan dan 
pemanfaatan tools penilaian risiko penyakit 

infeksi emerging.
Penilaian risiko menyoroti kapasitas 

dan kesenjangan dalam kesiapsiagaan 
menghadapi MERS, Difteri dan Polio. 
Hasil dari penilaian risiko ini menunjukkan 
beberapa kesenjangan diantaranya:
 - Sebagian besar fasilitas kesehatan 

memiliki logistik spesimen untuk Difteri 
dan Polio, namun tidak demikian untuk 
MERS.

 -  Sebagian besar provinsi tidak memiliki 
alokasi anggaran yang memadai untuk 
respon penyakit infeksi emerging ataupun 
penyakit berpotensi KLB lainnya. 

 - Ada jeda waktu untuk mendapatkan 
hasil laboratorium rata-rata hingga 14 
hari, karena sampel harus dikirim ke 
laboratorium rujukan. 

 - Mobilitas populasi tinggi di hampir semua 
provinsi. 

 - Belum semua provinsi mengembangkan 
rencana kontijensi untuk penyakit infeksi 
emerging ataupun penyakit berpotensi 
KLB lainnya. 

Beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari 
pertemuan ini antara lain:
 - Melakukan follow up ke kabupaten untuk 

melengkapi data dalam tools penilaian 
risiko yang lebih akurat.

 - Advokasi ke provinsi untuk 
mensosialisasikan tools ini ke kabupaten-
kabupaten dalam provinsi masing-masing.

 - Mengembangkan tools untuk penyakit 
infeksi emerging prioritas lainnya.(MI)

WORKSHOP PENILAIAN RISIKO PENYAKIT INFEKSI EMERGING 
TINGKAT NASIONAL
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WORKSHOP PENETAPAN PENYAKIT 
INFEKSI EMERGING PRIORITAS

Dampak yang ditimbulkan dari sebuah 
penyakit baru sulit diprediksi namun 
diketahui bisa sangat bermakna, karena 
pada saat penyakit baru itu menyerang 
manusia, mungkin hanya sedikit 
kekebalan yang dimiliki manusia atau 
bahkan tidak ada sama sekali. Penentuan 
prioritas nasional penyakit infeksi 
emerging dipandang perlu, mengingat 
banyaknya jenis penyakit infeksi emerging 
yang tersebar di dunia. Penyakit infeksi 
emerging prioritas ini diharapkan nantinya 
mendapat perhatian yang sama dari lintas 
sektor terkait agar upaya yang dilakukan 
untuk mencapai tujuan programnya 
dilakukan secara terintegrasi. 

Kementerian Kesehatan telah 
mengadakan workshop penetapan 
penyakit infeksi emerging prioritas 
dengan mengundang Kementerian/

Lembaga terkait. Kegiatan ini bertujuan 
untuk: (1) menetapkan penyakit infeksi 
emerging yang menjadi prioritas nasional 
dan (2) menyusun alternatif solusi dalam 
pencegahan dan pengendalian penyakit 
infeksi emerging prioritas. Kegiatan yang 
melibatkan lintas program Kementerian 
Kesehatan, lintas sektor terkait, dan mitra 
pembangunan ini dibuka oleh dr. Endang 
Budi Hastuti selaku Kepala Subdirektorat 
Penyakit Infeksi Emerging.

Pada kegiatan ini dilakukan diskusi 
untuk menentukan lima penyakit infeksi 
emerging prioritas dengan menggunakan 
metode Threat and Hazard Identification 
Risk Assessment (THIRA). Metode THIRA 
merupakan salah satu metode penilaian 
risiko yang dapat digunakan untuk 
melihat seberapa tinggi tingkat risiko dan 
dampak yang akan terjadi dari beberapa 
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jenis bahaya/ancaman (dalam hal ini jenis 
bahaya/ancamannya adalah penyakit infeksi 
emerging). THIRA dapat menentukan skala 
prioritas dan merupakan strategi penilaian 
risiko yang dilakukan dalam tahap persiapan, 
sedangkan penilaian risiko umum lain 
dilakukan ketika ada suatu kejadian. THIRA 
biasanya dilakukan untuk suatu wilayah 
pada saat terjadi bencana dan keluarannya 
berupa dokumen rencana kontijensi. Pada 
akhir kegiatan workshop ini dihasilkan lima 
penyakit infeksi emerging yang menjadi 
prioritas yaitu, Avian Influenza tipe baru, 
Penyakit Nipah Virus, Penyakit MERS, 
Penyakit Virus Ebola dan Penyakit 
Hantavirus (HFRS). Setelah kegiatan ini, 
akan dilakukan pertemuan lanjutan berupa 
penyusunan dokumen rencana kontijensi 
untuk penyakit infeksi emerging prioritas 
tersebut. (AA)


