
Puji syukur kita panjatkan 

kehadirat Allah SWT, atas 

karuniaNya  buletin MAS-

TER PIE dapat diterbitkan 

kehadapan para pembaca. 

Buletin ini merupakan 

terbitan Volume IV Tahun 

2017. Bulletin kali ini ber-

isi informasi tentang keg-

iatan Workhsop Jejaring 

Penyakit Infeksi Emerging, 

Workshop Risk Assess-

ment Di India,  Verifikasi 

Rumor Mers Di Sumatera 

Selatan, Pemetaan Risiko 

Indikator PIE, penyakit 

PES dan H5N8. 

Redaksi menerima sum-

bangan artikel, laporan, 

reportase, saduran, infor-

masi dan foto-foto yang 

berkaitan dengan Penyakit 

Infeksi Emerging. 

Pengantar dari Redaksi 

daftar  is i

  es atau Plague atau juga yang sering 

  disebut dengan Black Death pada masa 

abad ke-14, merupakan penyakit yang dise-

babkan oleh bakteri Yersinia pestis. Bakteri 

ini biasanya ditemukan pada hewan pengerat 

(seperti tikus) dan pinjal (Xenopsylla cheo-

pis) yang hidup di tubuhnya. Manusia dapat 

terinfeksi bakteri ini melalui beberapa cara 

diantaranya adalah melalui gigitan pinjal yang 

membawa bakteri, kontak langsung dengan 

jaringan hewan terinfeksi, atau melalui per-

nafasan dengan menghirup udara dengan 

droplet yang  mengandung bakteri. Waktu 

yang dibutuhkan sejak terinfeksi pertama kali 

hingga muncul gejala biasanya terjadi selama 

1 - 7 hari. Adapun gejala yang sering muncul 

setelahnya adalah demam akut dan diikuti 

dengan gejala lain yang tidak spesifik seperti 

menggigil, sakit kepala, nyeri otot, lemah, 

mual, dan muntah. Pes pada umumnya ter-

bagi menjadi dua tipe yaitu tipe bubonic dan 

tipe pneumonic. Tipe bubonic merupakan Pes 

yang paling sering ditemukan, dengan tanda 

dan gejala yaitu nyeri pada kelenjar limfe yang 

membengkak. Selanjutnya, tipe pneumonic bi-

asanya lebih jarang ditemukan, dengan tanda 

dan gejala yaitu infeksi pernapasan akut (de-

mam, batuk berdahak, batuk berdarah, nyeri 

dada, kesulitan bernapas), dan dapat menye-

babkan kematian bila tidak segera diobati 

dalam waktu 24 jam setelah timbul gejala. 

 Perlu dilakukan pemeriksaan laboratori-

um untuk mengetahui konfirmasi keberadaan 

bakteri Y. pestis. Pengobatan dilakukan den-

gan pemberian antibiotik. Hingga saat ini vak-

sin Pes sedang dikembangkan dengan stok 

yang terbatas dan direkomendasikan hanya 

diberikan pada orang dengan risiko tinggi 

terinfeksi seperti pekerja laboratorium yang 

secara terus menerus menangani spesimen 

terinfeksi Pes dan tenaga kesehatan yang 

sering menangani penderita. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan upaya pencegahan  dan pen-

gendalian Pes yang utamanya adalah memu-

tus mata rantai penularan Pes melalui gigitan 

pinjal  untuk tipe bubonic ataupun melakukan 

perlindungan diri dengan alat pelindung diri 

(APD) khususnya untuk tipe pneumonic den-

gan menggunakan masker dan menghindari 

kontak erat dengan orang yang sakit Pes tipe 

pneumonic  dan selalu menerapkan Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 

 Disamping itu juga perlu dilakukan upa-

ya perbaikan kesehatan lingkungan dengan 

melakukan kontrol terhadap jumlah tikus 

melalui kegiatan yang bertujuan mengurangi 
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Lanjutan Penyelidikan... hal 6

terpapar pelayanan kesehatan di 

Arab Saudi namun hasil laborato-

rium tidak mendukung karena tidak 

dikirimkannya specimen sputum. 

Kasus kedua dengan inisial ESL 

dinyatakan kasus discard karena 

tidak sesuai dengan definisi opera-

sional suspek MERS yaitu tidak ada 

sesak. Terjadi kepanikan di lingkun-

gan Dinkes Provinsi, Dinkes Kab. 

Ogan Ilir, Puskesmas Payamara, 

dan masyarakat sekitar Desa Paya-

mara tempat kasus tinggal karena 

adanya kasus suspek MERS yang 

meninggal.

 Penanganan pasien belum 

sesuai dengan pedoman yaitu ti-

dak langsung diambilnya spesi-

men pasien karena mengetahui 

keadaan pasien membaik padahal 

menurut pedoman pengambilan 

specimen harus segera dilaku-

kan.  Pada kasus tersebut tidak 

dilakukan pengambilan specimen 

karena pasien sudah meninggal. 

Pengambilan spesimen yang belum 

sesuai pedoman yaitu tidak diam-

bilnya spesimen sputum dam se-

rum, serta tidak melampirkan surat 

pengantar specimen dan form lab. 

Pasien. Hal lain yang ditemukan 

di lapangan yaitu, belum adanya 

tenaga laboratorium RS yang dilatih 

dalam mengambil specimen PIE 

sehingga harus menunggu BBLK. 

Dinkes Provinsi kesulitan dalam 

mengakses identitas dan gejala 

pasien secara lengkap karena data 

pasien berstatus rahasia sehingga 

terhambat dalam pelaporan,   ad-

anya kesulitan pengiriman sampel 

MERS melalui port to port karena 

terkendala ijin dari pihak bandara 

dan kapten pilot sehingga pengiri-

man specimen tertunda, serta ket-

erbatasan APD di RSMH dan obat 

Oseltamivir. (Dwi Annisa)
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jumlah tikus yang ada di lingkungan 

sekitar serta hindari gigitan pinjal.

	 Sejak	 1	 Agustus	 2017	 –	 saat	

ini dilaporkan adanya Kejadian Luar 

Biasa (KLB) Pes di Madagaskar. Se-

cara epidemiologi, penyakit Pes ter-

catat menjadi epidemi di beberapa 

negara di Afrika, Asia, dan Amerika 

Selatan. Sejak 1990, tercatat kasus 

Pes banyak dilaporkan dari wilayah 

Afrika, dengan tiga negara endemis 

tertinggi yaitu DRC, Madagaskar, 

dan Peru. Di Madagaskar, kasus 

Pes tipe bubonic tercatat terjadi se-

tiap tahun selama musim epidemik 

antara September dan April. Sebel-

umnya diketahui bila Pes biasanya 

terjadi di wilayah pedalaman atau 

perdesaan Madagaskar dengan 

tipe Pes bubonic. Namun, KLB yang 

saat ini berlangsung di Madagaskar 

memiliki beberapa keunikan yaitu 

terjadi di wilayah perkotaan dengan 

tipe Pes pneumonic yang berpotensi 

untuk lebih mudah menyebar dan 

menjadi pandemi mengingat ad-

anya mobilisasi manusia semakin 

cepat tidak mengenal batas ruang 

dan waktu, sehingga hal ini menjadi 

perhatian World Health Organization 

(WHO). Sejak bulan Agustus 2017 

hingga 17 November 2017, WHO 

melaporkan sebanyak 2.267 kasus 

Pes (termasuk di dalamnya kasus 

konfirm, probable dan suspek) den-

gan 195 kematian.

 Di Indonesia, wilayah endemis 

Pes pada umumnya merupakan 

wilayah yang terletak diantara 1000 

- 1500 meter diatas permukaan 

air laut. KLB sering dilaporkan di 

wilayah pedesaan yang dikelilingi 

oleh bukit dan pegunungan berapi 

yang terbagi menjadi tiga daerah 

yaitu Selo, Cepogo, di Kabupaten 

Boyolali (Provinsi Jawa Tengah); 

Cangkringan di Kabupaten Sleman, 

DI Yogyakarta; Pasuruan, Jawa 

Timur. KLB Pes yang pernah dilapor-

kan di Indonesia yaitu KLB yang ter-

jadi pada tahun 1957, 1959, 1968, 

1970 dan 1997. Adapun kasus Pes 

yang dilaporkan pada 10 tahun tera-

khir yaitu di Kabupaten Pasuruan, 

Jawa Timur pada Februari 2007. 

Berdasarkan laporan yang ada, se-

jak tahun 2010 hingga tahun 2016 

belum ada laporan mengenai kasus 

konfirmasi Pes pada manusia. Na-

mun, untuk sampel vektor yaitu he-

wan pengerat (tikus) dilaporkan se-

jak tahun 2010 hingga tahun 2016 

sebanyak 2.621 sampel diperiksa 

dengan 71 sampel terkonfirmasi 

positif Pes. 

 Upaya pengendalian Pes yang 

dilakukan di Indonesia diantaran-

ya adalah  1) Melaksanakan Sur-

veilans secara aktif dan pasif terha-

dap manusia, hewan pengerat dan 

pinjalnya; 2) Melaksanakan pengo-

batan terhadap penderita/tersang-

ka kasus Pes; 3) Melaksanakan 

penyuluhan kepada masyarakat; 4) 

Melaksanakan pemberantasan vek-

tor terpadu dan tindakan perbaikan 

lingkungan; 5) Melaksanakan evalu-

asi 10 tahunan program pencega-

han dan pengendalian Pes; 6) Re-

spon terhadap sinyal yang muncul 

dalam Sistim Kewaspadaan Dini. 

(Sofya Umi Labiba)

 Penyakit ini dilaporkan perta-

ma kali di China tahun 2010 dan 

menyebar di tahun 2013. Januari 

2014, H5N8 terdeteksi pada ung-

gas dan bangkai burung liar di Ko-

rea Selatan. Kemudian menyusul 

wabah di negara China dan Jepang.

 Analisis genetik menunjukkan 

bahwa virus ini dihasilkan oleh reas-

  vian Influenza atau biasa kita kenal dengan sebutan Flu burung memiliki banyak tipe salah satunya 

  yaitu Avian Influenza H5N8. Meskipun sampai sekarang penyakit ini belum ditemukan pada manusia 

dan baru menyerang unggas ternak dibeberapa negara, namun penyakit ini perlu di kenali dan diwaspadai 

karena dapat menular kemanusia. 

sortment dari HPAI virus dari Cina 

timur. Virus memiliki clade 2.3.4.4. 

Reassortment adalah suatu proses 

yang terjadi jika berbagai jenis vi-

rus influenza menulari satu sel dan 

dapat menghasilkan baru dari strain 

influenza. Virus H5N8 diidentifikasi 

di Korea Selatan pada awal 2014 

dibagi menjadi kelompok A dan B. 

Grup A virus selanjutnya berkem-

bang menjadi tiga kelompok yang 

berbeda: icA1 (Eropa / Jepang), 

icA2 (Amerika Utara / Jepang), dan 

icA3 (Korea Selatan / Jepang). Bu-

rung liar diduga menjadi sumber 

penularan. Karena waktu dan arah 

Lanjutan Penyakit PES... hal 1

“KENALI DAN WASPADAI!”
Penyakit H5N8

A

Lanjut ke hal 3....
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dalam upaya pencegahan 

masuknya penyakit yang ber-

potensi wabah. Pertemuan 

workshop penguatan kapasi-

tas jejaring Penyakit Infeksi 

Emerging merupakan bagian 

penting dari upaya mende-

teksi dan merespon kasus 

–	 kasus	 penyakit	 infeksi	

emerging khususnya kasus 

terduga MERS-CoV yang ada 

di daerah.

 Berdasarkan latar be-

lakang tersebut Subdit Pe-

nyakit Infeksi Emerging telah 

melaksanakan penguatan 

kapasitas jejaring Penyakit 

Infeksi Emerging. Kegiatan 

ini merupakan lanjutan dari 

kegiatan sebelumnya, di-

lakukan di 4 provinsi yaitu 

Provinsi Sumatera Barat, 

Bengkulu, Jawa Tengah dan 

Nusa Tenggara Barat. Ada-

pun Sasaran dari kegiatan 

ini adalah Dinas kesehatan 

Provinsi, Dinas kesehatan 

Kab/Kota, Kantor Kesehat-

an Pelabuhan, Rumah Sakit, 

Labkesda dan lintas sektor 

lainnya. Metoda pelaksa-

naan kegiatan ini melalui 

paparan, studi kasus dan 

tanya jawab. Kegiatan di-

laksanakan pada Bulan Ok-

tober dan November 2017. 

(Lucy Rahmadani)

Lanjutan Kegiatan... hal 5

lakukan sepanjang tahun kecuali pada 

saat musim haji meningkatkan risiko 

importasi kasus MERS, hal ini dise-

babkan oleh ibadah umrah di Indone-

sia masih belum dapat dilakukan moni-

toring untuk kesehatan jamaah umrah. 

Kesulitan ini disebabkan oleh adanya 

kebebasan perjalanan umroh melalui 

kerjasama dengan banyak travel agen 

perjalanan ibdah haji dan umrah den-

gan lama waktu yang bervariasi. 

 Berdasarkan data Kementerian 

Haji dan Umrah Arab Saudi, perki-

raan jumlah jamaah umrah Indonesia, 

hingga saat ini diperkirakan sebanyak 

875.958 orang di tahun 2017. Fak-

tor risiko penyakit MERS diantaranya 

adalah melakukan kunjungan ke neg-

ara terjangkit, kontak dengan unta dan 

mengkonsumsi produknya dengan ti-

dak aman (unta dromedary, berpunuk 

satu), kontak dengan penderita MERS, 

khususnya saat mengunjungi RS atau 

pelayanan kesehatan lainnya. Oleh 

karena itu, perjalanan ibadah  meru-

pakan salah satu faktor risiko MERS 

bagi jamaah haji yang berkunjung ke 

Arab Saudi. Pada 17 November 2017 

PHEOC mendapatkan notifikasi dari Di-

nas Kesehatan Provinsi yang menyam-

paikan bahwa terdapat satu kasus sus-

pek MERS  disertai dengan kematian, 

disusul dengan dua kasus suspek lain-

nya yang sebelumnya melakukan iba-

dah umrah berasal dari RS MH Palem-

bang yang berasal dari Kabupaten 

Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Sebagai 

langkah respon atas informasi terse-

but tim gerak cepat pusat diturunkan 

ke Palembang dan Ogan Ilir untuk pe-

nyelidikan epidemiologi kasus suspek 

tersebut. 

 Tujuan penyelidikan epidemiologi 

ini adalah untuk memverifikasi kebena-

ran laporan kasus suspek MERS di Su-

matera Selatan, khususnya di Kabupat-

en Ogan Ilir, selain itu juga melakukan 

verifikasi terhadap tata laksana kasus, 

pengambilan, pengepakan dan pengiri-

man sampel, komunikasi risiko, dan 

melihat bagaimana koordinasi dan ker-

jasama lintas sektor di tingkat wilayah 

(provinsi dan kabupaten/kota) dalam 

menanggulangi kasus suspek MERS 

yang berasal dari wilayah. Investigasi 

bersama ini melibatkan Dinas Kese-

hatan Provinsi Sumatera Selatan, KKP 

Kelas II Palembang, RSUP Mohammad 

Hoesin, BBLK, BBTKL, Dinas Kesehat-

an Kabupaten Ogan Ilir dan Dinas Ke-

sehatan Kota Palembang.  Tim gabun-

gan ini melakukan verifikasi kasus 

ketiga suspek MERS, evaluasi penan-

ganan kasus suspek MERS dan disku-

si. Di lapangan didapatkan kasus per-

tama dengan inisial KMK dinyatakan 

sebagai kasus probable karena su-

dah memenui kriteria suspek dengan 

melihat gejala yang timbul, masa on-

set serta riwayat kasus yang pernah 

Lanjut ke hal 8....
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WARTA PENYAKIT INFEKSI EMERGING 
Penyusunan Indikator Pemetaan Risiko 
Penyakit Infeksi Emerging 

wabah bertepatan dengan rute 

migrasi burung liar

 H5N8 telah beredar di du-

nia sejak 2014, ketika pertama 

kali muncul di Cina, Jerman, 

Italia, Jepang, Belanda, Korea 

Selatan, Rusia, dan Inggris. 

Pada akhir 2014, H5N8 datang 

ke Amerika Utara. Tahun 2015 

virus H5N8 juga terdeteksi 

di Taiwan, China, Hungaria, 

dan Swedia. Sejak Juni 2016, 

Negara di Eropa dan Asia telah 

mendeteksi infeksi H5N8 pada 

burung liar dan unggas domes-

tik yaitu di Austria, Kroasia, 

Denmark, Jerman, Hungari, In-

dia, Israel, Rumania, Belanda, 

Polandia, Rusia, and Swiss. 

 H5N8 dapat menginfeksi 

burung liar dan unggas seperti 

itik, bebek, ayam, angsa. H5N8 

dapat ditularkan di antara bu-

rung dan unggas melalui kon-

tak langsung dengan sekresi 

dari burung yang terinfeksi, 

terutama feses atau melalui 

pakan dan air yang terkon-

taminasi. WHO menyampaikan 

bahwa risiko manusia tertular 

flu burung H5N8 tidak dapat 

diabaikan, didapatkan sedikit 

bukti bahwa strain H5N8 saat 

ini akan bermutasi dan mengin-

feksi manusia. Namun risiko 

manusia tertular H5N8 lebih 

rendah dibandingkan dengan 

H5N6. (Ibrahim)

Lanjut ke hal 5....

Lanjutan H5N8... hal 2

 ewasa ini tantangan global bi-

 dang kesehatan dihadapkan pada 

berbagai hal diantaranya kegagalan sistem 

kesehatan, lingkungan yang berbahaya, 

krisis kemanusiaan dan penyakit infeksi. 

Ancaman penyakit infeksi tidak hanya pada 

penyakit infeksi lama yang belum dapat 

dikendalikan, akan tetapi juga kemunculan 

penyakit-penyakit infeksi baru. Ada bebera-

pa faktor yang mempercepat kemunculan 

penyakit baru, diantaranya adalah urban-

isasi dan penghancuran habitat asli, keru-

sakan lingkungan yang disebabkan oleh 

pengalihfungsian lahan, perubahan iklim 

dan ekosistem, perubahan populasi reser-

voir dan vektor penular/perantara, mutasi 

genetik mikroba, globalisasi perdagangan 

dan teknologi transportasi, migrasi pen-

duduk antar wilayah, modernisasi kehidu-

pan sosial dan pertumbuhan penduduk, 

dan lain-lain. 

 Dunia mengalami peningkatan anca-

man penyakit menular baru atau dikenal 

dengan penyakit infeksi emerging (PIE) / 

emerging infectious diseases (EID) yang 

70% bersifat zoonosis atau menular dari 

hewan ke manusia. Wabah PIE menim-

bulkan dampak multi aspek dan banyak 

korban jiwa akibat ketidaksiapan sistem 

untuk bersinergi. Oleh karenanya dalam 

melakukan pengendalian PIE diperlukan 

pendekatan kolektif karena fakta menun-

jukkan bahwa PIE dapat dengan mudah 

menyeberangi perbatasan negara bahkan 

benua dan bergerak tanpa hambatan dari 

satu populasi ke populasi lain.

 Respon pengendalian PIE akan berja-

lan efektif dan efisien jika sinergitas antar 

stakeholder terkait terbangun sejak masa 

kesiapsiagaan dan kewaspadaaan dini. Se-

bagai salah satu upaya kewaspadaan dini 

yang melibatkan para stakeholder terkait, 

maka diperlukan suatu sistem pemeta-

an risiko penyakit infeksi emerging yang 

dapat diakses oleh seluruh stakeholder 

dan dapat dijadikan sebagai peringatan ke-

waspadaan dini. Sistem pemetaan risiko 

penyakit infeksi emerging yang sudah ada 

saat ini masih terbatas pada 5 penyakit 

zoonosis, yaitu Rabies, Flu burung, An-

traks, Leptospirosis, dan Pes. 

 Dengan berkembangnya berbagai ma-

cam penyakit infeksi emerging dan menin-

gkatnya risiko Indonesia, maka diperlukan 

perluasaan sistem pemetaan risiko penya-

kit infeksi emerging dengan memasukkan 

beberapa penyakit infeksi emerging yang 

berisiko bagi Indonesia. Merespon situasi 

tersebut Sub Direksorat Penyakit Infeksi 

Emerging telah melaksanakan pertemuan 

penyusunan indikator untuk mengidentifi-

kasi berbagai komponen yang diperlukan 

untuk dimasukkan dalam sistem pemeta-

an risiko penyakit infeksi emerging. Output 

dari kegiatan ini adalah; teridentifikasinya 

D
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 ingga saat ini tercatat se-

 banyak 2090 kasus MERS 

dengan 739 kematian yang dil-

aporkan sejak tahun 2012. Se-

banyak 27 negara yang melapor-

kan adanya kasus impor MERS. 

Virus ini mulai menyerang manu-

sia yang dilaporkan di Arab Saudi 

sejak bulan September 2012. 

Penyebaran Virus ini dari Arab 

Saudi ke Eropa dan Asia dan 

masih memungkinkan tersebar 

ke benua yang lain. Berdasarkan 

data WHO, sebagian besar tanda 

dan gejala MERS adalah pneu-

monia. Komplikasi kasus MERS 

adalah pneumonia berat dengan 

gagal napas yang membutuhkan 

alat bantu napas non invasif 

atau invasif, Acute Respiratory 

Distress Syndrome (ARDS) den-

gan kegagalan multi-organ yaitu 

gagal ginjal, Disseminated Intra-

vascular Coagulopathy (DIC) dan 

perikarditis. Beberapa kasus 

juga memiliki gejala gangguan 

gastrointestinal seperti diare. 

Adanya penyakit komorbid meru-

pakan faktor risiko untuk menye-

babkan kasus fatal. 

 Faktor risiko importasi pe-

nyakit MERS di Indonesia adalah 

risiko perjalanan dari beberapa 

negara terjangkit, khususnya 

dari Arab Saudi [jamaah haji, 

umroh, dan Tenaga Kerja Indo-

nesia (TKI)]. 

I n dones i a 

merupakan 

negara den-

gan jumlah 

p e m e l u k 

agama Is-

lam terbe-

sar di dunia 

dengan jum-

lah jamaah 

haji dan um-

rah terban-

yak. Ibadah 

umroh yang 

dapat di-

H

Penyelidikan Epidemiologi Middle East Respiratory 
Syndrome Corona Virus (Mers) Di Ogan Ilir, Sumatera 
Selatan
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 ubdit Penyakit Infeksi 

 Emerging diberikan kes-

empatan untuk mengikuti Per-

temuan Regional Workshop 

On Risk Asessment  pada 23-

25 Oktober 2017, di New Delhi, 

India. Selain dari subdit PIE ada 

beberapa delegasi dari Indone-

sia yang juga ikut pada Kegiatan 

ini yaitu dari Subdit Karkes (Sy-

amsul Alam), Subdit Surveilans 

(Abdurahman), Pusat Krisis Kes-

ehatan (Agus Hendroyono, SKM, 

MA) dan WHO Indonesia (dr. En-

dang). Selain dari  Indonesia per-

temuan ini juga dihadiri oleh per-

wakilan beberapa negara yang 

tergabung dalam SEARO WHO 

seperti Thailand, India, Pakistan, 

Nepal, Vietnam, Lao PDR.  

 Banyak negara tidak melaku-

kan Rapid Risk Assessment 

(RRA) untuk kegiatan kesehatan 

masyarakat nasional mereka. Ke-

banyakan hanya dilakukan sekali 

dalam satahun, kemudian mem-

percayakan pada penilaian risiko 

global WHO dan tidak ada pen-

dokumentasian. Dengan kondisi 

tersebut WHO mendukung kapa-

sitas RRA dengan melaksanakan 

workshop dimaksud, dengan tu-

juan  mengidentifikasi dan mem-

berikan panduan  dalam meren-

canakan dan merancang proses 

penilaian risiko yang cepat ter-

kait  wabah penyakit menular 

dan bencana.  Setelah mengi-

kuti kegiatan workshop, peserta 

dapat menjelaskan, menerapkan 

dan menginterpretasikan dengan 

benar pengertian, kemungkinan, 

ketidakpastian, informasi dan 

kesenjangan pengetahuan ten-

tang RRA,  menjelaskan konsep 

bahaya, keterpaparan dan kon-

teks dalam risiko serta dapat 

membuat laporan penilaian 

risiko secara cepat.

 Dari workshop ini di peroleh 

beberapa rekomendasi. Reko-

mendasi untuk WHO yaitu 

mengembangkan kurikulum dan 

modul pelatihan untuk penilaian 

risiko, melakukan pelatihan 

Master Trainer tentang penilaian 

risiko, berkolaborasi dengan 

universitas untuk mengembang-

kan platform pelatihan penilaian 

risiko, Mendukung negara ang-

gota untuk melakukan pelati-

han di masing-masing negara, 

mempertahankan  sharing in-

formasi / komunikasi dengan 

trainee di tingkat daerah. Selain 

untuk WHO, juga diperoleh reko-

mendasi untuk negara anggota 

termasuk Indonesia seperti; 

melakukan advokasi kepada 

pemangku kepentingan menge-

nai pentingnya penilaian risiko 

dan mengusulkan alokasi ang-

garan untuk kapasitas penilaian 

risiko, mengembangkan pedo-

man dan SOP tentang penilaian 

risiko yang diadaptasi dari pe-

doman WHO, mengembangkan 

kurikulum dan modul pelatihan 

penilaian risiko yang terakredita-

si, Melaksanakan TOT di tingkat 

nasional, dilanjutkan ke provinsi 

dan kabupaten tentang penilaian 

risiko, memantau pelaksanaan 

penilaian risiko dan melakukan 

evaluasi pasca pelatihan. Dis-

ela - sela workshop RRA ini juga 

dilakukan pertemuan  informal 

anatara Subdit PIE, WHO Indo-

nesia dengan WHO Searo yang 

membahas rencana pelaksa-

naan  workshop Risk Assesment 

terkait penyakit berbasis Zoono-

sis. (Ibrahim)
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indikator ancaman, kerentan-

an, dan kapasitas untuk men-

getahui tingkat risiko penyakit 

infeksi emerging di Indonesia 

yang dapat dimanfaatkan untuk 

penentuan kebijakan pengen-

dalian PIE.

 Ada beberapa tahapan ke-

giatan yang dilakukan dalam 

penyusunan pemetaan risiko 

peyaklit infeksi emerging ini. 

Tahapan pertama yaitu pada 

tanggal 25 September 2017 di-

lakukan persiapan tim, tim yang 

terlibat pada kegiatan ini selain 

berasal dari Subdit PIE sendiri 

juga melibatkan tim konsultan 

yaitu dr. Sholah Imari, MSc dan 

Andi Dian Puji Lestari,SKM., 

MPH yang menyusun system 

pemetaan risiko ini. Pada keg-

iatan persiapan ini di tetapkan 

ada 3 penyakit infeksi emerg-

ing yaitu Penyakit MERS, Polio 

dan Difteri. Dalam penyusunan 

indikator pemetaan risiko PIE 

ini juga dibantu oleh para ahli 

terdiri dari ;

dr Mulya Karyanti, Sp.A, 

dr Irawan, Sp.A, dan 

dr Pompini, Sp.P. Penyu-

sunan Standar Pemetaan 

dilaksanakan pada tanggal 

10, 16, 23, dan 30 Oktober 

2017. 

 Pada tanggal 20-21 Novem-

ber 2017 diadakan kegiatan uji 

coba sistem pemetaan dengan 

mengundang lintas program, 

lintas sector dan enam Dinas 

Kesehatan dari provinsi DKI Ja-

karta, Jawa Barat, Jawa Timur, 

Jawa Tengah, Banten dan Yog-

yakarta. (Maulidiah Ihsan)

Lanjutan Warta... hal 3

Kegiatan Penguatan Jejaring Penyakit Infeksi 
Emerging 

 iddle East Respiratory Syndrome 

 Corona Virus (MERS-CoV) adalah 

penyakit sindroma pernafasan yang 

disebabkan oleh virus Corona yang me-

nyerang saluran pernafasan mulai dari 

yang ringan sampai yang berat. Virus 

corona dapat menimbulkan kesakitan 

maupun kematian pada manusia dan 

hewan. Virus ini dapat menular antar 

manusia secara terbatas. Penularan 

dari manusia ke manusia dapat me-

lalui percikan dahak pada saat pender-

ita MERS-CoV batuk atau bersin. Penu-

laran dari hewan ke manusia melalui 

kontak langsung/tidak langsung den-

gan hewan Onta yang terinfeksi virus 

corona.

 Virus ini mulai menyerang manusia 

di Arab Saudi sejak bulan September 

2012. Beberapa negara di Timur Ten-

gah telah melaporkan kasus infeksi 

MERS-CoV pada manusia, antara lain 

Jordania, Qatar, Saudi Arabia, dan Uni 

Emirate Arab.  Beberapa kasus juga 

dilaporkan dari negara-negara di Eropa 

antara lain Inggris, Perancis, Italia dan 

Tunisia. Walaupun sampai tahun 2015 

tidak ada kasus MERS-CoV, namun 

di Indonesia kesiapsiagaan dan ke-

waspadaan dini terhadap MERS tetap 

harus menjadi perhatian.

 Risiko importasi penyakit MERS di 

Indonesia sangat tinggi, mengingat In-

donesia mempunyai jumlah penduduk 

muslim terbesar di dunia sehingga  ja-

maah haji, umrah dan Tenaga Kerja In-

donesia ke negara terjangkit beresiko 

tinggi terhadap penularan penyakit ini. 

Disamping itu kapasitas fasyankes 

yang sebagian besar belum memiliki 

ruang isolasi yang memenuhi standard  

SDM yang kurang patuh dalam penera-

pan PPI dapat meningkatkan potensi 

penularan dan penyebaran penyakit. 

Hal lain yaitu adanya kendala dalam 

mendeteksi dan merespon kasus ter-

duga MERS-CoV di beberapa provinsi 

baik di pintu masuk, dinkes maupun 

rumah sakit perlu kiranya persamaan 

persepsi antara pusat dan daerah 

M

Lanjut ke hal 7....


