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atau disebut kasus 
klaster. Untuk kasus 
yang lain terjadi di 
Kabupaten Tabanan 
sebanyak 4 kasus 
dimana 2 diantara-
nya diduga ber-
hubungan secara 
epidemiologis atau 
kasus klaster dan 
terdapat 1 kasus di 
Kabupaten Jembrana yang tidak memiliki hubungan epidemiologis dengan kejadian 
di Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan.

Lebih lanjut dilaporkan bahwa dari 50 orang suspek tersebut, tercatat 27 orang 
dirawat di rumah sakit dengan gejala meningitis (21 orang dirawat di RSUD Badung, 
1 orang di RSUD Wangaya, 3 orang di RSUD Tabanan, 1 orang di RSUP Sanglah, 
1 orang di RSUD Jembrana) dan 23 orang mendapatkan pelayanan rawat jalan di 
Puskesmas di Kabupaten Badung dengan gejala yang mengarah ke infeksi Strepto-
coccus suis tanpa gejala meningitis.

Dari 27 orang yang dirawat, sebanyak 24 orang dilakukan konfi rmasi diagnosis 
dengan pemeriksaan laboratorium dengan metode kultur dan PCR dari sampel da-
rah dan cairan cerebrospinal. Dari pemeriksaan tersebut, diperoleh hasil 5 orang 
positif Streptococcus Suis, 3 orang diantara-nya merupakan kasus klaster di Kabu-
paten Badung, dan 2 orang kasus berasal dari Kabupaten Tabanan. Pada pasien 
positif Streptococcus Suis, gejala yang paling banyak ditemukan adalah penurunan 
kesadaran, pusing, demam, kejang, nyeri kepala, mual, dan muntah. Pasien positif 
Streptococcus Suis yang dirawat di rumah sakit, empat di antaranya pulang dalam 
keadaan sembuh tanpa gejala sisa, sementara satu orang dinyatakan sembuh den-
gan gejala sisa berupa gangguan pendengaran.

Dengan adanya kejadian tersebut maka Kementerian Kesehatan dan Dinas Kes-
ehatan Provinsi Bali telah melakukan beberapa upaya seperti sosialisasi menge-
nai infeksi Streptococcus Suis ke seluruh Dinas Kesehatan Kab/Kota mengundang 
petugas surveilans dan imunisasi puskesmas dan juga sosialisasi ke seluruh RSUD 
di Kab/Kota bersama 
dengan dokter spesilais 
syaraf RSUP Sanglah, 
melakukan penyelidikan 
epidemiologi, melaku-
kan penyuluhan kepada 
masyarakat melalui me-
dia elektronik. 
(Lucy Rahmadani Putri)
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Segala puji bagi Allah SWT 

Tuhan Semesta Alam atas 

karuniaNya, Buletin Penya-

kit Infeksi Emerging volume 

2 dapat diterbitkan ke-

hadapan para pembaca. 

Bulletin kali ini berisi infor-

masi pelaksanaan Training 
Of Trainer (TOT) Tim Gerak 

Cepat (TGC), informasi 

penyakit-penyakit meliputi ; 

Penyakit Polio dan Demam 

Kuning, Pertemuan Pengelo-

la Penyakit Infeksi Emerging 

Regional Tengah dan Timur, 

serta Kegiatan Deteksi 

dan  Intervensi  Penyakit 

Infeksi Emerging melalui 

Verifi kasi Rumor Meningitis 

Streptococcus Suis. Redaksi 

menerima sumbangan ar-

tikel, laporan, reportase, 

saduran, informasi dan 

foto-foto yang berkaitan 

dengan pencegahan dan 

pengendalian penyakit in-

feksi emerging.
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daftar topik

S
ubdit Penyakit Infeksi Emerging pada 
tanggal 7-14 Mei 2017 telah menye-
lenggarakan pelatihan Training Of Train-

er (TOT) Tim Gerak Cepat (TGC) di Balai Besar 
Pelatihan Kesehatan Jakarta, kampus Hang 
Jebat. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta 
yang berasal dari lintas program lingkup Ke-
menterian Kesehatan. Nantinya, kegiatan ini 
akan dilanjutkan di 6 kota berikutnya yang me-
miliki Balai Besar Pelatihan Kesehatan hingga 
bulan November 2017 yaitu Ciloto, Batam, 
Jakarta, Semarang, Malang dan Makassar 
melibatkan peserta yang mewakili Provinsi 
seluruh Indonesia. Kegiatan pelatihan ini 
telah mendapatkan akreditasi dari BPPSDM 
Kementerian Kesehatan. Pada akhir pelati-
han, peserta yang dinyatakan lulus pelatihan 
mendapatkan sertifi kat bernilai 1 SKP (setara 
dengan 59 JPL).

Seperti kita ketahui bersama bahwa se-
lama tiga dekade terakhir, telah muncul tidak 
kurang dari 30 penyakit infeksi emerging di-
mana sekitar 75% penyakit infeksi emerging 
berasal dari penyakit zoonosis. Seiring de-
ngan meningkatnya perjalanan, perdagangan 
& mobilitas penduduk di dunia, penyakit in-
feksi emerging dapat dengan mudah berger-
ak dari populasi ke populasi lain. Oleh sebab 
itu peningkatan kualitas sumber daya manu-
sia diperlukan dalam kesiapsiagaan, kewas-

padaan dini, dan respon menghadapi penyakit 
infeksi emerging baik di pintu masuk maupun 
wilayah. Upaya tersebut selama ini tentunya 
tidak terlepas dari peran TGC baik yang ada di 
Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Bahan ajar pada pelatihan ini terdiri dari 
satu materi dasar yaitu Kebijakan dan Strate-
gi Nasional dalam Menghadapi Penyakit 
Infeksi Emerging di Indonesia. Sedangkan 
tujuh materi inti meliputi ; Deteksi Dini dan 
Respon Menghadapi Penyakit Infeksi Emerg-
ing di Pintu Masuk, Deteksi Dini dan Respon 
Menghadapi Penyakit Infeksi Emerging di 
Wilayah, Prinsip Tatalaksana Kasus Penyakit 
Infeksi Emerging di Rumah Sakit, Pencegahan 
dan Pengendalian Infeksi di Fasyankes dan 
Masyarakat, Pengelolaan Specimen Penyakit 
Infeksi Emerging, Komunisasi Risiko, dan 
Teknik Melatih. (Ibrahim)
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P
ada awal abad ke-20, Polio 
salah satu penyakit yang paling 
ditakuti di negara industri, ka-

rena melumpuhkan ratusan ribu anak 
setiap tahunnya. Polio merupakan 
penyakit yang disebabkan oleh infeksi 
salah satu virus dari jenis Enterovirus. 
Polio sudah ada sejak tahun 1580 
-1350 SM. Hal ini dibuktikan dengan 
adanya Inskripsi Mesir kuno yang 
menggambarkan pendeta muda den-
gan kaki sebelah kiri yang memendek, 
mengecil dan telapak kaki pada posisi 
equinus, yang merupakan gambaran 
keadaan klinik lumpuh layu.

Sampai saat ini, kasus Polio di ne-
gara terjangkit masih tetap ada. Ber-
dasarkan data Global Polio Eradication 
Initiative, sejak tahun 2016 hingga 14 
Juni 2017 telah terjadi transmisi virus 
Polio di 4 negara. Transmisi virus Polio 
di negara endemis sebanyak 45 kasus, 
dengan rincian jenis WPV1 sebanyak 
43 kasus terdapat di negara Pakistan 
sebanyak 22 kasus, Afganistan seba-
nyak 17 kasus dan Nigeria sebanyak 
4 kasus. Kemudian kasus cVDPV di 
negara endemis sebanyak 2 kasus, 
dengan rincian Pakistan sebanyak 1 
kasus dan Nigeria sebanyak 1 kasus. 
Sedangkan kasus Polio di negara non 
endemis yaitu di negara Lao People’s 
Democratic Republik cVDPV1 seban-
yak 3 kasus dan jenis cVDPV2 seban-
yak 4 kasus di Democratic Republic of 
the Congo (DRC) dan 2 kasus di Syrian 
Arab Republic. Pada tahun 2017, jum-
lah kasus Polio sebanyak 12 kasus, 
dengan rincian jenis WPV1 sebanyak 2 
kasus terdapat di Negara Pakistan, 4 

Penyakit Polio : Mengenal Penyakit Polio

Lanjut ke hal 3...

kasus terdapat di Negara Afganistan, 
4 kasus di DRC dan 2 kasus di Syrian 
Arab Republic.

Melihat besarnya dampak keseha-
tan masyarakat dari penyebaran pe-
nyakit ini, baik di negara endemis dan 
non endemis, maka rasanya kita perlu 
memahami seperti apa penyebaran 
virus polio ini dan bahayanya untuk ke-
sehatan kita. Sampai saat ini, ada tiga 
serotipe virus Polio liar, yaitu tipe 1, 
tipe 2, dan tipe 3, masing-masing de-
ngan protein kapsid yang sedikit ber-
beda. Virus Polio ini terdiri dari genom 
RNA yang tertutup dalam cangkang 
protein yang disebut kapsid. Imunitas 
terhadap satu serotipe tidak memberi 
kekebalan terhadap dua serotipe yang 
lainnya.

Polio merupakan salah satu pe-
nyakit menular yang berbahaya. Virus 
ini ditularkan melalui rute fekal-oral. Vi-
rus ini memasuki tubuh melalui mulut, 
air atau makanan yang telah terkon-
taminasi dengan tinja orang yang ter-
infeksi, yang bisa menularkan virus 
kepada orang lain dan berkembang 
biak di usus. Virus ini menyebar den-
gan cepat, terutama di daerah dengan 
sanitasi yang buruk.

Polio mempunyai berbagai tanda 
klinis dari ringan sampai berat. Ada-
pun tanda dan gejala dari penyakit Po-
lio yaitu demam, kelelahan, sakit kepa-
la, muntah, kekakuan pada leher dan  
nyeri pada tungkai. Penderita Polio di 
bagi menjadi 3 kelompok yaitu Polio 
Non Paralisis, Polio Paralisis dan Sin-
drom Pasca Polio. Polio Non Paralisis 
merupakan tipe Polio yang tidak me-

nyebabkan kelumpuhan. Sedangkan 
Polio Paralisis merupakan tipe Polio 
yang paling parah dan dapat me-
nyebabkan kelumpuhan. Dengan se-
makin menurunnya perlindungan dari 
antibodi maternal, infeksi virus Polio 
semakin besar mengakibatkan ke-
lumpuhan. Polio Paralisis terbagi ber-
dasarkan bagian tubuh yang terjang-
kit, seperti batang otak, saraf tulang 
belakang atau keduanya. Sindrom 
pasca Polio biasanya menimpa orang 
yang berusia 30-40 tahun yang sebe-
lumnya pernah menderita penyakit 
Polio.

Begitu maraknya penyebaran virus 
Polio di dunia dan belum ditemukan 
obat untuk Polio. Polio hanya dapat 
dicegah dengan imunisasi Polio. Ada 4 
jenis vaksin Polio, yaitu : 1). Oral Polio 
Vaccine (OPV), untuk jenis vaksin ini 
aman, efektif dan memberikan per-
lindungan jangka panjang sehingga 
sangat efektif dalam menghentikan 
penularan virus. Vaksin ini diberikan 
secara oral. Setelah vaksin ini berep-
likasi di usus dan diekskresikan, dapat 
menyebar ke orang lain dalam kontak 
dekat. 2). Monovalent Oral Polio Vac-
cines (mOPV1 and mOPV3), sebelum 
pengembangan tOPV, OPV Monovalen 
(mopVs) dikembangkan pada awal ta-
hun 1950an. Vaksin polio ini memberi-
kan kekebalan hanya pada satu jenis 
dari tiga serotipe OPV, namun tidak 
memberikan perlindungan terhadap 
dua jenis lainnya. OPV Monovalen un-
tuk virus Polio tipe 1 (mopV1) dan tipe 
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P
ada tanggal 10 Maret 2017, PHEOC menerima lapo-
ran dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali bahwa telah 
ditemukan kasus suspek Meningitis Streptococcus 

Suis (MSS) sebanyak 21 kasus tanpa kematian di Desa 
Sibang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Sampai dengan 
tanggal 14 Maret 2017, dilaporkan kembali terdapat total 
36 kasus suspek. Berdasarkan informasi tersebut di atas, 
maka pada tanggal 20-31 Maret 2017 dilakukan verifi ka-
si kasus MSS di Provinsi Bali oleh Tim Gerak Cepat (TGC) 
Ditjen P2P (Subdit PIE, Subdit Surveilans, Subdit Zoonosis, 
Subdit Arbovirosis, BBTKLPP Jakarta, dan BBTKLPP Sura-
baya), Puslitbang BTDK Balitbangkes, TGC Dinas Kesehatan 
Provinsi Bali, TGC Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, 
TGC Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, TGC Dinas Kes-
ehatan Kabupaten Jembrana, TGC Dinas Kesehatan Kabu-
paten Badung, dan BBVET Denpasar Tujuan verifi kasi ini 

Tingkatkan Semangat Hadapi PIE di Timur Indonesia
Pertemuan Pengelola Penyakit Infeksi Emerging Regional Timur

S
etelah melakukan pertemuan regional tengah di Sura-
baya, Direktorat Surveilens dan Karantina Kesehatan 
(SKK) Subdit Penyakit Infeksi Emerging kembali mel-

akukan Pertemuan Pengelola Penyakit Infeksi Emerging 
Regional Timur di Hotel Aston Manado tanggal 26-28 April 
2017.

Tidak berbeda jauh dengan pertemuan regional sebe-
lumnya, tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk 
mengetahui kemampuan Kab/Kota, KKP, dan B/BTKLPP 
dalam pencegahan dan pengendalian Penyakit Infeksi 
Emerging. Pertemuan dihadiri oleh Puslitbang BTDK, Kantor 
Kesehatan Pelabuhan, B/BTKL-PP, Dinas Kesehatan Provin-
si, Bagian Hukormas, Subdit Kekarantinaan Kesehatan, 
Subdit surveilans, dan Subdit Penyakit Infeksi Emerging. 

Pertemuan regional timur ini sama seperti pertemuan 
regional tengah, dimana banyak menggunakan metode 
diskusi.. Sebelumnya, pada saat peserta diundang untuk 
menghadiri kegiatan ini, peserta diharapkan membawa 

kertas posisi yang menjelaskan tentang permasalahan dan 
kondisi pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi 
emerging di daerah atau wilayah kerjanya masing-masing. 
Setiap peserta cukup antusias dalam mengikuti kegiatan ini 
terbukti dengan banyaknya peserta yang mampu menjelas-
kan kondisi daerah dan wilayah kerjanya berdasarkan doku-
men yang telah disiapkan oleh peserta. (Ibrahim)

Kajian Lapangan Meningitis Streptococcus Suis
Verifi kasi Rumor

untuk Melakukan verifi kasi dan kajian lapangan situasi KLB 
Meningitis Streptococcus Suis pada manusia di Provinsi 
Bali tersebut.

Dari hasil verifi kasi yang dilakukan bahwa benar telah 
ditemukan kasus suspek infeksi Streptococcus Suis seba-
nyak 50 orang 
yang tersebar 
di empat kabu-
paten, dengan 
rincian terdapat 
45 kasus di Ka-
bupaten Badung, 
40 diantaranya 
diketahui ber-
hubungan secara 
e p i d e m i o l o g i s 

Kenali dan Cegah Terinfeksi!Kenali dan Cegah Terinfeksi!
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3 (mOPV3) dilisensikan lagi pada tahun 2005 dan akhirn-
ya mendapatkan respon imun melawan serotipe yang lain. 
3). Bivalent Oral Polio Vaccine (bOPV), setelah April 2016, 
vaksin virus Polio Oral Trivalen diganti dengan vaksin virus 
Polio Oral Bivalen (bOPV). Bivalen OPV hanya mengand-
ung virus serotipe 1 dan 3 yang dilemahkan, dalam jum-
lah yang sama seperti pada vaksin trivalen. Bivalen OPV 
menghasilkan respons imun yang lebih baik terhadap jenis 
virus Polio tipe 1 dan 3 dibandingkan dengan OPV trivalen, 
namun tidak memberikan kekebalan terhadap serotipe 
2. 4). Inactivated Polio Vaccine (IPV), sebelum bulan April 
2016, vaksin virus Polio Oral Trival (topV) adalah vaksin 
utama yang digunakan untuk imunisasi rutin terhadap vi-
rus Polio. Dikembangkan pada tahun 1950 oleh Albert Sa-
bin, tOPV terdiri dari campuran virus polio hidup dan dile-
mahkan dari ketiga serotipe tersebut. tOPV tidak mahal, 
efektif dan memberikan perlindungan jangka panjang un-
tuk ketiga serotipe virus Polio. Vaksin Trivalen ditarik pada 
bulan April 2016 dan diganti dengan vaksin virus Polio Oral 
Bivalen (bOPV), yang hanya mengandung virus dilemahkan 
vaksin tipe 1 dan 3.

Sejak April 2006 belum dilaporkan lagi adanya Polio 
di Indonesia. Namun, mengingat Polio bisa menyebab-
kan kelumpuhan menetap, maka menjadi penting untuk 
mengenali apa itu penyakit Polio sehingga kita mampu 
mencegah penularan Polio. Yang paling penting diketahui 

D
emam kuning atau yang lebih dikenal dengan Yel-
low Fever (YF) merupakan penyakit demam berdarah 
(hemoragik) virus akut yang disebabkan oleh virus 

jenis Flavivirus. Penyakit ini sudah ditemukan oleh para 
ilmuwan 3.000 tahun sebelum abad ke-16. Para ilmuwan 
sepakat bahwa sejak saat itu demam kuning mulai berkem-
bang di Afrika. Pada abad ke-17, sekitar tahun 1730 an mu-
lai terjadi penyebaran ke benua Eropa dimana KLB di Eropa 
pertama kali terjadi di Spain, French dan British. Pada ta-
hun yang sama juga terjadi KLB di Amerika yaitu di West 
Indies, US, dan Amerika Tengah.

Sebelum pertengahan abad ke-18, para ilmuwan sepa-
kat bahwa demam kuning ditularkan melalui kontak lang-
sung dengan orang yang terinfeksi atau benda yang terkon-
taminasi. Pendapat tersebut dipatahkan oleh Josiah Clark 
Nott (dokter dari Amerika) pada tahun 1848 dan Carlos Fin-
lay (dokter dari Cuban) pada tahun 1881 yang menyatakan 
bahwa demam kuning ditularkan melalui vektor nyamuk. 
Pernyataan tersebut didukung oleh Komisi Reed Yellow Fever 
pada tahun 1900 yang menekankan bahwa vektor nyamuk 

yang menularkan demam kuning pada manusia adalah jenis 
nyamuk Aedes aegypti.

Sampai saat ini diketahui terdapat tiga tipe penularan 
demam kuning, yaitu silvatic, intermediate, dan perkotaan. 
Pada tipe silvatic biasa terjadi di hutan hujan tropis, dima-
na awalnya nyamuk yang terinfeksi menggigit monyet atau 
manusia yang masuk ke hutan. Tipe intermediate banyak 
terjadi di wilayah Afrika, penularan terjadi dari monyet atau 
manusia yang terinfeksi ke manusia lain melalui gigitan nya-
muk. Tipe yang terakhir adalah tiper perkotaan, penularan 
terjadi antar manusia melalui gigitan nyamuk, terutama 
Aedes aegypti. Tipe perkotaan ini sangat rentan menyebab-
kan epidemi penyakit demam kuning dalam area yang lebih 
luas.

Demam kuning ini merupakan salah satu penyakit me-
nular yang berbahaya. Tingkat kematian penyakit ini berk-
isar 20 - 50%, namun pada kasus berat dapat melebihi 
50%. Demam kuning mempunyai berbagai tanda klinis dari 

Lanjut ke hal 4...

PENYAKIT DEMAM KUNING

bahwa Polio dapat dicegah dengan memperkuat imunisasi 
rutin, cakupan imunisasi dasar Polio lengkap dan mening-
katkan cakupan imunisasi dasar di daerah yang cakupan-
nya rendah. (Ari Wijayanti)
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ringan sampai berat. Gejala umum penyakit demam kuning 
antara lain kulit berwarna kuning, demam, nyeri otot teru-
tama pada bagian punggung, sakit kepala, menggigil, tidak 
nafsu makan, mual dan muntah. Sebanyak 15% penderita 
dapat mengalami fase beracun yang ditandai dengan keru-
sakan hati, kulit berwarna kuning, gagal ginjal, meningitis 
dan dapat mengakibatkan kematian. Gejala akan timbul 
antara 3 – 6 hari setelah digigit nyamuk yang terinfeksi vi-
rus.

Seperti diketahui penyakit demam ku-ning paling sering 
terjadi di Afrika dan Amerika Selatan. Situasi epidemiologi 
demam kuning berbeda di setiap benua, meskipun penyakit 
ini disebabkan oleh virus yang sama. Di Amerika Selatan, 
demam kuning banyak menyerang pekerja hutan. Di Afrika, 
menyerang populasi di daerah pedesaan dan perkotaan 
dengan cakupan imunisasi rendah.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) mencatat terdapat 46 
negara di kawasan Afrika dan Amerika tergolong sebagai ne-
gara endemis demam kuning. Pada dua tahun terakhir ter-
jadi dua KLB yang cukup besar, di akhir tahun 2015 sampai 
awal tahun 2016 terjadi KLB yang bermula di Angola yang 
kemudian menyebar ke beberapa negara seperti Demokra-
tik Republik Kongo, Kenya, dan Republik of China. Selain itu 
KLB juga terjadi di beberapa negara yang diketahui tidak 
berhubungan dengan kasus di Angola yaitu Uganda, Bra-
zil, Peru, Columbia, dan Peru. Berdasarkan situasi tersebut 
WHO telah melakukan pembahasan secara khusus seban-

Lanjutan Penyakit ... hal. 3

yak dua kali untuk penetapan status kedaruratan keseha-
tan masyarakat yang meresahkan dunia (KKMMD) demam 
ku-ning. Dari dua kali pertemuan tersebut WHO sepakat 
bahwa status demam kuning belum memenuhi kriteria 
KKMMD.

Pada akhir 2016 KLB kembali terjadi, dan tercatat ke-
jadian di Brazil, berawal dari Minas Gerais (MG) state yang 
kemudian menyebar ke states lainnya yang berbatasan 
yaitu Sao Paulo, Esprito Santo, Bahia, dan Tocantins. Data 
Badan Kesehatan Dunia (PAHO, WHO) tanggal 24 Mei 
2017, tercatat bahwa jumlah kasus di Brazil sejak tanggal 
1 Desember 2016 sampai dengan 18 Meil 2017 sebanyak 
3.192 kasus (758 konfi rmasi, 1.812 discard dan 622 sus-
pek) dengan 426 kematian (264 konfi rmasi, 120 discard, 
42 suspek) dengan CFR 33.56% dari kasus konfi rmasi.

Sampai saat ini, belum dilaporkan adanya penyakit 
demam kuning di Indonesia. Namun, mengingat nyamuk 
Aedes Aegypti yang merupakan vektor penular demam 
kuning tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia maka 
menjadi penting untuk mengenali apa itu penyakit demam 
kuning sehingga kita mampu mencegah penularan de-
mam kuning.

Yang paling penting diketahui bahwa penyakit demam 
kuning dapat dicegah melalui vaksinasi dan pengendalian 
vektor. Pemberian vaksin (vaksinasi) dosis tunggal dapat 
memberikan perlindungan terhadap penyakit demam kun-
ing seumur hidup. Pada situasi kejadian luar biasa (KLB), 
vaksinasi diprioritaskan bagi masyarakat di wilayah terjang-
kit KLB yang belum mendapatkan imunisasi. Sementara 
itu, pengendalian vektor yang baik dan berkesinambungan 
terbukti efektif mencegah penyebaran penyakit ini. Pada 
situasi KLB, pengendalian vektor merupakan kegiatan 
pengendalian utama di samping vaksinasi.

Risiko penularan tipe perkotaan demam kuning di Indo-
nesia cukup tinggi, mengingat nyamuk Aedes aegypti terse-
bar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karenanya 
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
telah menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.03.03/D.1/
II.2/227/2016 tentang Peningkatan Kewaspadaan Impor-
tasi Penyakit Yellow Fever pada tanggal 26 Februari 2016 
kepada Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan di seluruh 
wilayah Indonesia untuk mencegah masuknya penyakit 
demam kuning dari negara terjangkit ke Indonesia. Den-
gan penerbitan surat edaran tersebut diharapkan seluruh 
otoritas kesehatan di pintu masuk negara dapat menger-
ahkan segala upaya kesiapsiagaan mulai dari mening-
katkan upaya komunikasi risiko pada kelompok berisiko 
tinggi, menjaga kawasan perimeter dan buffer selalu be-
bas vektor, dan menigkatkan pengawasan ICV pada pelaku 
perjalanan yang datang atau menuju daerah terjangkit 
demam kuning. Berbagai upaya kesiapsiagaan tersebut 
harus selalu dilakukan secara berkesinambungan untuk 
mencegah masuknya demam kuning di Indonesia. 
[Adistikah Aqmarina]
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S
urabaya, (21/4) - Pertemuan 

Pengelola Penyakit Infeksi 

Emerging Regional Tengah, dise-

lenggarakan oleh Direktorat Surveilens 

dan Karantina Kesehatan (SKK) Sub-

dit Penyakit Infeksi Emerging pada 

Tanggal 19-21 Aprili 2017 di Mercure 

Hotel, Surabaya. Tujuan diadakannya 

kegiatan ini adalah untuk mengetahui 

kemampuan Kab/Kota, KKP, dan B/

BTKLPP dalam pencegahan dan pe-

ngendalian Penyakit Infeksi Emergin 

Pertemuan dihadiri oleh Puslitbang 

BTDK, Kantor Kesehatan Pelabuhan, 

B/BTKL-PP, Dinas Kesehatan Provinsi, 

Bagian Hukormas, Subdit Kekaranti-

naan Kesehatan, Subdit surveilans, 

dan Subdit Penyakit Infeksi Emerging.

Pertemuan dibuka secara resmi 

oleh Direktur Surveilans dan Karan-

tina Kesehatan. Acara kemudian dilan-

jutkan dengan paparan materi yang 

disampaikan oleh Direktur SKK me-

ngenai kebijakan Operasional Deteksi 

dan Intervensi PIE 2017 yang dilanjut-

kan dengan paparan dari Kasubdit PIE 

mengenai Situasi Global PIE.

Berbeda dengan pertemuan Re-

gional Barat sebelumnya yang diada-

kan di Batam pada bulan Februari 

2017, dimana narasumber memberi-

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Infeksi 
Emerging menjadi Tanggung Jawab Bersama

Pertemuan Pengelola Penyakit Infeksi Emerging Regional Tengah

kan penjelasan dan peserta banyak 

mendengarkan dan sesekali diberikan 

kesempatan bertanya, tapi pada per-

temuan regional tengah ini mengguna-

kan metode diskusi dan dipandu oleh 

seorang fasilitator. Sebelumnya, pada 

saat peserta diundang untuk meng-

hadiri kegiatan ini, peserta diharapkan 

membawa kertas posisi yang men-

jelaskan tentang permasalahan dan 

kondisi pencegahan dan pengendali-

an penyakit infeksi emerging di daerah 

atau wilayah kerjanya masing-masing. 

Setiap peserta cukup antusias dalam 

mengikuti kegiatan ini terbukti dengan 

banyaknya peserta yang mampu men-

jelaskan kondisi daerah dan wilayah 

kerjanya berdasarkan dokumen yang 

telah disiapkan oleh peserta.

Adapun kesepakatan yang diper-

oleh dari pertemuan ini yaitu a). 

Pencegahan dan Pengendalian Pen-

yakit Infeksi Emerging menjadi tang-

gung jawab dan kewajiban moral 

bersama meskipun bukan menjadi 

program prioritas nasional. Seir-

ing dengan komitmen internasional 

yang harus kita laksanakan, maka 

penanggulangannya memanfaatkan 

sebaik-baiknya sumber daya yang 

ada, seperti sosialisasi dengan cara 

mengintegrasikan ke dalam kegiatan 

program imunisasi, surveilans dan 

memasukkan perencanaan P2 dalam 

anggaran APBD bila memungkinkan. 

Kegiatan tersebut bisa berupa sosia-

lisasi, Pelatihan TGC, pengadaan 

reagen, pengiriman spesimen, simu-

lasi, renkon, dan pengadaan APD. b). 

Sesuai indikator P2 PIE pada kom-

ponen tim gerak cepat, bahwa semua 

provinsi harus memiliki TGC aktif dan 

mendorong Kabupaten/Kota untuk 

memiliki TGC Aktif melalui pelatihan 

baik dari dana dekon atau dukungan 

dari APBD. c). Memanfaatkan pembi-

ayaan pasien penyakit infeksi emerg-

ing sesuai dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan no 59 tahun 2016 tentang 

Pembebasan biaya Pasien PIE terten-

tu. d). Sepakat melaksanakan respon 

terhadap kasus terduga PIE sesuai 

pedoman. e). Melakukan sosialisasi 

terhadap pedoman PIE kepada lin-

tas sektor terkait. f). Pelaksanaan 

pencegahan dan pengendalian Pe-

nyakit Mers diperlukan koordinasi dan 

komunikasi baik saat kesiapsiagaan, 

kewaspadaan dini dan respon. 

(Andini Wisdhanorita)

WARTA PENYAKIT INFEKSI EMERGING
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