
Pelatihan: Research 

Translation untuk Mengatasi

Tantangan One Health
Menggunakan Riset untuk Memperkuat
Kemampuan Pencegahan dan Kontrol
Penyakit Zoonosis di Indonesia



Pelatihan ini dikembangkan oleh Gryphon Scientific bekerja sama
dengan Pusat Penelitian dan Pencegahan Penyakit Airlangga, 
Universitas Kedokteran Hewan Kolese Minnesota, dan Federasi
Asosiasi Keamanan Hayati Internasional.

Karya ini dilisensikan oleh Gryphon Scientific di bawah Creative 
Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States 
License. 

Anda dapat menghubungi pemegang hak cipta di:
6930 Carroll Ave, Suite 810
Takoma Park, Maryland 20912
cmeyer@gryphonscientific.com
1-301-270-0672

Rangkaian pelatihan pelatihan ini dikembangkan dengan masukan
dari: Corey Meyer, Emily Billings, Casey Basham, Kaylee Errecaborde, 
Agus Suwondono, Maureen Ellis, Soelih Estoepangestie, Indrawati
Sendow, Fedik Rantam, Havan Yusuf, dan Dytta Gypsie.

2

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
mailto:cmeyer@gryphonscientific.com


RINGKASAN LATIHAN PELATIHAN



Motivasi untuk Pelatihan

• Research Translation memainkan peran penting dalam pengembangan
kebijakan dan program berbasis bukti untuk mencegah, mendeteksi, dan
menanggapi penyakit menular.

• Pendekatan One Health untuk memerangi penyakit zoonosis dapat
memperkuat pencegahan dan memungkinkan deteksi dan respon yang 
lebih cepat terhadap ancaman penyakit zoonosis.
• One Health adalah pendekatan multi-sektoral, interdisipliner yang melibatkan upaya

kolaboratif dari berbagai sektor dan disiplin untuk mencapai kesehatan terbaik bagi
manusia, hewan, dan lingkungan.

• Research Translation untuk mengatasi tantangan penyakit zoonotik adalah
kompleks mengingat keragaman pemangku kepentingan yang terlibat dan
sifat multi-sektoral dari tantangan dan solusi.
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Tujuan Pelatihan

• Tujuan Menyeluruh: Bangun keterampilan peserta dalam
menerjemahkan penelitian untuk meningkatkan kemampuan
untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi ancaman
penyakit zoonotik di Indonesia. 

• Tujuan Pembelajaran 1 | Mengevaluasi apakah dan bagaimana
penelitian dapat diterapkan pada kebijakan kesehatan dan kedokteran
hewan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan untuk mencegah, 
mendeteksi, dan menanggapi penyakit zoonosis di Indonesia.

• Tujuan Pembelajaran 2 | Mengenali faktor-faktor kunci yang 
mendukung komunikasi lintas sektor tentang bagaimana penelitian
dapat diterapkan pada kebijakan kesehatan dan kedokteran hewan
masyarakat untuk meningkatkan kemampuan untuk mencegah, 
mendeteksi, dan menanggapi penyakit zoonosis di Indonesia.
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Tujuan Pembelajaran 1 

• Tujuan Pembelajaran 1 | Mengevaluasi apakah dan bagaimana
penelitian dapat diterapkan pada kebijakan kesehatan dan 
kedokteran hewan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan
untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi penyakit zoonosis di 
Indonesia.

• Setelah menyelesaikan pelatihan ini, peserta akan dapat:
• Jelaskan sekurang-kurangnya tiga aplikasi dari temuan penelitian dalam

literatur ilmiah yang disediakan untuk kebijakan kesehatan masyarakat dan 
kedokteran hewan.

• Identifikasi setidaknya tiga keterbatasan metodologi penelitian dan temuan
dalam literatur ilmiah yang disediakan yang memperlemah penerapannya
pada kebijakan kesehatan publik dan veteriner.

• Mengidentifikasi setidaknya tiga contoh hambatan tingkat sistem yang 
terpisah dari penelitian itu sendiri yang dapat mencegah, membatasi, atau
menunda terjemahan temuan penelitian dalam literatur ilmiah yang 
diberikan untuk kebijakan kesehatan dan kedokteran hewan masyarakat.
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Tujuan Pembelajaran 2 

• Tujuan Pembelajaran 2 | Mengenali faktor-faktor kunci yang 
mendukung komunikasi lintas sektor tentang bagaimana
penelitian dapat diterapkan pada kebijakan kesehatan dan 
kedokteran hewan masyarakat untuk meningkatkan
kemampuan untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi
penyakit zoonosis di Indonesia.

• Setelah menyelesaikan pelatihan ini, peserta akan dapat:
• Menetapkan research translation dalam konteks One Health;

• Identifikasi pemangku kepentingan utama dan peran mereka dalam
Research Translation untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi
penyakit zoonosis; dan

• Identifikasi setidaknya tiga tantangan dan solusi potensial untuk
komunikasi dua arah antara peneliti dan pembuat kebijakan selama
Research Translation untuk mengatasi tantangan penyakit zoonosis.
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Tinjauan Materi Pelatihan

Kegiatan fokus pada Research Translation terapan dan temuan
pengawasan untuk tantangan tingkat masyarakat dalam kesehatan
publik dan hewan.
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Kegiatan pelatihan Tujuan

Jalur Komunikasi Kegiatan
Pemetaan

Dalam kegiatan ini, Anda akan mengidentifikasi, memetakan, dan 
menganalisis jalur komunikasi antara organisasi yang terlibat
dalam research translation untuk meningkatkan kemampuan
untuk mencegah dan mengendalikan penyakit zoonosis di 
Indonesia.

Studi Kasus Antraks dan HPAI Dalam kegiatan ini, Anda akan menggunakan penelitian yang 
dipublikasikan yang dilakukan di Indonesia untuk
mengidentifikasi dan menilai aplikasi potensial dari temuan
penelitian untuk kebijakan dan praktek kesehatan masyarakat dan 
dokter hewan di Indonesia.

Menggunakan Kerangka Kerja
Research Translation Kesehatan
Satu dalam Aktivitas Kerja Anda

Dalam kegiatan ini, Anda akan mengeksplorasi bagaimana Anda 
dapat mempromosikan research translation untuk mengatasi
tantangan penyakit zoonosis dalam pekerjaan Anda dan 
membangun jaringan penerjemahan riset One Health profesional
Anda.



Hasil Pelatihan

• Bangun kemampuan tenaga kerja dalam Research 
Translation lokal untuk meningkatkan
kemampuan nasional untuk mencegah, 
mendeteksi, dan menanggapi ancaman penyakit
zoonosis.

• Memperkuat jaringan One Health Research 
Translation termasuk peneliti dan pembuat
kebijakan dari sektor kesehatan publik dan
veteriner.
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Aturan Dasar untuk Peserta

1) Mintalah fasilitator untuk mengklarifikasi pertanyaan tentang
informasi latar belakang Research Translation, publikasi studi
kasus, dan instruksi kegiatan.

2) Di semua kegiatan pelatihan, bersedia menyumbangkan ide 
dan pengalaman Anda dan secara aktif terlibat dalam diskusi
kelompok.

3) Berinteraksi satu sama lain dengan cara yang mendorong
komunikasi terbuka dan pertukaran ide. Misalnya, dengarkan
gagasan semua orang dengan hormat.
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Panduan untuk Paket Peserta Anda

Paket peserta Anda mencakup komponen-komponen berikut:

• Informasi pengantar dan latar belakang untuk digunakan sebagai
referensi selama dan setelah pelatihan:
• Pengantar pelatihan

• Daftar istilah definisi kunci

• Kerangka kerja Research Translation dalam konteks one health 

• Lembar kerja aktivitas:
• Memetakan Jalur Komunikasi untuk Research Translation untuk Mengatasi

Satu Tantangan Kesehatan

• Studi kasus antraks dan HPAI

• Menggunakan Kerangka Kerja Research Translation Kesehatan Satu dalam 
Pekerjaan Anda

• Lampiran:
• Informasi tambahan tentang kerangka kerja Research Translation 

• Catatan Peserta Tambahan
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TINJAUAN TENTANG DEFINISI KUNCI



Definisi: Konsep One Health
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One Health
Pendekatan multi-sektoral, 
interdisipliner yang mengakui bahwa: 

• Kesehatan manusia, hewan, dan 
lingkungan saling terkait, dan

• Itu mendorong upaya kolaboratif
berbagai sektor dan disiplin yang 
bekerja secara lokal, nasional, dan 
global untuk mengatasi ancaman
kesehatan bersama dan mencapai
kesehatan terbaik untuk manusia, 
hewan, dan lingkungan.



Definisi: One Health Konsep
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Apakah misi dan area utama tanggung jawab akademis, 
profesional, pemerintah, atau organisasi lain terkait
dengan kesehatan manusia, hewan, atau lingkungan / 
ekosistem (misalnya, sektor kesehatan hewan)

Sektor

Cabang pengetahuan, instruksi, atau pembelajaran (misalnya, 
ekonomi, virologi, epidemiologi, hukum, kedokteran klinis, dll.). 

• Interdisipliner: Melibatkan tindakan yang terjadi antara atau
di antara lebih dari satu disiplin, menghasilkan sintesis
perspektif dan informasi untuk mencapai integrasi
pengetahuan.  

• Multisektoral/multidisiplin: Melibatkan Peserta lebih dari
satu sektor dan / atau lebih dari satu disiplin; di sini, mengacu
pada termasuk beberapa entitas di seluruh antarmuka
manusia-hewan-lingkungan untuk bersama-sama menangani
kesehatan dengan cara yang lebih efektif, efisien, atau
berkelanjutan daripada yang mungkin dicapai oleh satu
sektor yang bertindak sendiri. 

Disiplin



Definisi: One Health Konsep
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Setiap individu atau grup yang:

• Terlibat dalam mencegah atau mengelola ancaman
kesehatan pada antarmuka manusia-hewan-
lingkungan (misalnya, peneliti atau pembuat
kebijakan), atau

• Mempengaruhi, dipengaruhi oleh, atau merasa dirinya
terpengaruh oleh ancaman kesehatan semacam itu, 
termasuk mereka yang mungkin terpengaruh oleh 
tindakan manajemen risiko terkait (misalnya, anggota
masyarakat, petani, dll.).

One Health

Stakeholder

Semua entitas publik, swasta, dan sukarela yang 
berkontribusi pada pengiriman kesehatan manusia, 
hewan, dan lingkungan, baik pada skala lokal, nasional, 
atau global.

Sistem
Kesehatan



Definisi: Biorisk Konsep
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Kombinasi kemungkinan dan konsekuensi dari efek
samping yang melibatkan bahan biologis setelah paparan
yang tidak disengaja, pelepasan atau kehilangan yang tidak
disengaja, pengalihan, pencurian, penyalahgunaan, atau
pelepasan yang disengaja.

Biorisk

Sistem, proses, dan praktik yang digunakan untuk
mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memantau
risiko biosafety dan biosecurity yang ditimbulkan oleh 
bekerja dengan, menyimpan, mengangkut, atau
membuang bahan biologis di laboratorium atau lapangan.

Manajemen
Biorisk



Definisi: Biorisk Konsep
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Penggunaan prinsip, teknologi, dan praktik kontainmen
diterapkan untuk mencegah paparan yang tidak disengaja
atau pelepasan bahan biologis secara tidak sengaja dari
laboratorium atau studi lapangan.

Biosafety

Tindakan yang diambil untuk melindungi, mengendalikan, 
dan mempertanggungjawabkan bahan biologis untuk
mencegah kehilangan, pengalihan, pencurian, 
penyalahgunaan, atau pelepasan yang disengaja dari
laboratorium atau pengaturan lapangan.

Biosekuriti



Definisi: Research Translation Konsep
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Penggunaan temuan penelitian untuk memodifikasi yang ada
atau menginformasikan pengembangan program baru, 
kebijakan, praktik, produk atau layanan untuk mencegah, 
mendeteksi, atau menanggapi penyakit zoonosis. 

Aplikasi
Penelitian

Hukum, peraturan, tindakan administratif, strategi, dan 
keputusan lain, rencana, dan praktik pemerintah dan lembaga
lain yang dirumuskan untuk mengarahkan tindakan dalam
mengejar tujuan-tujuan kemasyarakatan tertentu.

• Pembuat kebijakan: Setiap individu dengan wewenang dan 
tanggung jawab untuk mempengaruhi pengembangan, 
implementasi, penegakan, pemantauan, dan / atau evaluasi
kebijakan di tingkat lokal, nasional, atau regional. Dalam
materi pelatihan ini, pembuat kebijakan termasuk individu
yang terlibat dalam pengembangan kebijakan dan evaluasi
dan atau kerja lapangan untuk menerapkan, menegakkan, 
atau memantau kebijakan.

Kebijakan



Definisi: Research Translation Konsep
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Research Translation adalah proses yang dinamis dan 
berulang dalam menerapkan temuan penelitian yang 
mencakup sintesis, penyebaran, pertukaran, dan 
penerapan pengetahuan untuk meningkatkan sistem
kesehatan. 

Research 
Translation

Komunikasi berkelanjutan, dua arah antara:
• Para peneliti dan pembuat kebijakan tentang temuan

penelitian yang dapat diterapkan untuk tantangan
sistem kesehatan dan kebutuhan sistem kesehatan
yang dapat diinformasikan oleh penelitian;

• Para pemangku kepentingan kesehatan manusia, 
hewan, dan lingkungan tentang dampak lintas sektor
dari tantangan sistem kesehatan dan aplikasi
penelitian potensial.

Komunikasi dua
Arah



Definisi: Research Translation Konsep
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Langkah-langkah dalam Kerangka Research translation 
Kesehatan Satu dikategorikan ke dalam tiga pilar: bukti
penelitian, kebijakan, dan integrasi. 
• Pilar bukti penelitian berfokus pada pembangkitan

dan evaluasi bukti penelitian; 
• Pilar kebijakan berfokus pada pemahaman tantangan

sistem kesehatan yang dapat diinformasikan oleh 
penelitian dan penerapan aplikasi penelitian; 

• Pilar integrasi berfokus pada mengintegrasikan
penelitian dan perspektif kebijakan untuk
menginformasikan pengembangan aplikasi penelitian
yang bermanfaat, berguna, dan relevan secara lokal.

Pilar



Definisi: Research Translation Konsep
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Proses yang dinamis dan berulang-ulang yang 
melibatkan upaya kolaboratif antara sektor kesehatan
manusia, hewan, dan lingkungan untuk menerapkan
temuan penelitian untuk mengatasi ancaman
kesehatan bersama pada antarmuka manusia-hewan-
lingkungan. Fitur utama termasuk:

• Pertimbangan bagaimana informasi dari berbagai
sektor dapat menginformasikan aplikasi
penelitian;

• Evaluasi efek lintas-sektor dari aplikasi penelitian; 
dan

• Penyempurnaan aplikasi penelitian untuk
memaksimalkan manfaat lintas sektoral.

Research 
Translation dalam

konteks One 
Health



GAMBARAN KERANGKA RESEARCH

TRANSLATION ONE HEALTH



Kerangka Kerja Research Translation dalam

Konteks One Health

• Kami mengembangkan kerangka kerja untuk Research Translation 
dalam konteks One Health, yang:
• Menyediakan struktur untuk menganalisis bagaimana bukti penelitian

dapat diterapkan untuk meningkatkan sistem kesehatan manusia, hewan, 
dan lingkungan.

• Perluas kerangka kerja Research Translation yang ada untuk
mempertimbangkan efek multi-sektoral dan membantu mengidentifikasi
tantangan dan peluang khusus untuk Research Translation untuk
mengatasi tantangan One Health.

• Tujuan dari kerangka ini meliputi:
• Tujuan konseptual: Memahami dan menjelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi Research Translation untuk tantangan One Health.
• Tujuan operasional: Jelaskan dan pandu proses menerjemahkan penelitian

ke kebijakan dan praktik.

• Kerangka ini akan memandu latihan studi kasus dan kegiatan
pelatihan lainnya.
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Pentingnya Penunjang Komunikasi Research 

Translation dalam Konteks One Health
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Research Translation 
untuk menjawab
tantangan One Health 
membutuhkan
komunikasi antara
beragam kelompok
stakeholder.



Siklus Research Translation : Langkah 1
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• Proses siklus dan iteratif untuk
merancang aplikasi penelitian
yang relevan secara lokal, efektif, 
dan bermanfaat

• Deskripsi langkah 1: Merancang
dan melakukan penelitian untuk
mengatasi kesenjangan dalam
pengetahuan ilmiah tentang
penyakit zoonosis.

Biru muda: terutama melibatkan input / aktivitas peneliti



Siklus Research Translation : Langkah 2
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Biru muda: terutama melibatkan input / aktivitas peneliti
Biru gelap: masukan bersama para peneliti dan pembuat kebijakan sangat penting

• Deskripsi langkah 2:
Identifikasi aplikasi dari
temuan penelitian
(Langkah 1 output) untuk
kebijakan dan program 
untuk mencegah dan
mengendalikan penyakit
zoonosis.

• Pertimbangkan cara-cara di 
mana penelitian dapat
memperkuat kebijakan dan
program yang ada atau
membantu pengembangan
kebijakan / program baru.



Siklus Research Translation : Langkah 3
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• Deskripsi langkah 3:
Adaptasi aplikasi
penelitian (output langkah
2) dengan kebutuhan, 
budaya, dan sistem
kesehatan dari yurisdiksi
target.

Biru muda: terutama melibatkan input / aktivitas peneliti
Biru gelap: masukan bersama para peneliti dan pembuat kebijakan sangat penting



Siklus Research Translation : Langkah 4
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• Deskripsi langkah 4:
Adaptasi aplikasi
penelitian (output langkah
3) untuk memaksimalkan
manfaatnya untuk semua
sektor One Health oleh:
• Mempertimbangkan

efek pada sektor lain, 
dan

• Memasukkan temuan
penelitian dan sumber
daya yang relevan dari
masing-masing sektor.

Biru muda: terutama melibatkan input / aktivitas peneliti
Biru gelap: masukan bersama para peneliti dan pembuat kebijakan sangat penting



Siklus Research Translation : Langkah 5
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Biru muda: terutama melibatkan input / aktivitas peneliti
Biru gelap: masukan bersama para peneliti dan pembuat kebijakan sangat penting
Biru intermediate: terutama melibatkan masukan / kegiatan pembuat kebijakan

• Deskripsi langkah 5:
Menerapkan aplikasi
penelitian (output langkah
4).

• Melibatkan langkah-
langkah tambahan
(implementasi, 
pemantauan, evaluasi) 
yang tidak tertangkap
dalam siklus Research 
Translation ini.



Siklus Research Translation : Langkah 6
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• Deskripsi langkah 6: 
Mensintesis informasi tentang
kesenjangan pengetahuan
ilmiah yang luar biasa dan
tantangan penyakit zoonotik
untuk mengidentifikasi dan
memprioritaskan kebutuhan
penelitian.

• Setelah Langkah 6, peneliti
mendesain dan melakukan
penelitian untuk menjawab
kebutuhan penelitian yang 
diidentifikasi (Langkah 1), 
memulai siklus baru.

Biru muda: terutama melibatkan input / aktivitas peneliti
Biru gelap: masukan bersama para peneliti dan pembuat kebijakan sangat penting
Biru intermediate: terutama melibatkan masukan / kegiatan pembuat kebijakan



Siklus Research Translation : Komunikasi
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• Deskrpisi Rangkaian
Komunikasi: Berkomunikasi
tentang temuan dan kebutuhan
penelitian.

• Komunikasi lintas sektor dan
antara peneliti dan pembuat
kebijakan mendukung Research 
Translation.

• Melibatkan semua kelompok
pemangku kepentingan yang 
relevan di sepanjang siklus
sangatlah penting.

Biru muda: terutama melibatkan input / aktivitas peneliti
Biru gelap: masukan bersama para peneliti dan pembuat kebijakan sangat penting
Biru intermediate: terutama melibatkan masukan / kegiatan pembuat kebijakan



Entry Points Siklus Research Translation
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* Titik masuk untuk siklus terjemahan penelitian

• Satu stakeholder Kesehatan dapat
memasuki siklus Research 
Translation di beberapa titik:
• Langkah 1: Desain dan

pelaksanaan penelitian untuk
memenuhi kebutuhan
penelitian prioritas yang telah
diidentifikasi.

• Langkah 2: Identifikasi
aplikasi penelitian yang telah
dilakukan.

• Langkah 6: Identifikasi
penelitian perlu mengatasi
tantangan sistem kesehatan.

* *

*



Kerangka One Health Research Translation: 

Struktur Tingkat Tinggi
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Mengambil dari
literatur ilmiah dan
pengalaman peneliti

untuk memungkinkan
penilaian relevansi dan

kekuatan temuan
penelitian yang 

berkaitan dengan
kebijakan dan program 
untuk mencegah dan

mengendalikan
penyakit zoonosis.

Menggabungkan
pengetahuan dan

pengalaman peneliti dan
pembuat kebijakan

tentang penelitian dan
sistem kesehatan
setempat untuk

menerapkan temuan
penelitian dengan cara
yang relevan, efektif, 
dan menguntungkan

setempat.

Mengambil dari
pengetahuan dan

pengalaman pembuat
kebijakan untuk
memungkinkan

evaluasi kebutuhan
sistem kesehatan dan

struktur pemerintahan, 
praktik saat ini, dan

budaya yang berlaku di 
sistem kesehatan

publik, hewan, dan
lingkungan yang 
mempengaruhi

Research Translation 
untuk tantangan One 

Health.

Rangkaian Komunikasi

Melibatkan komunikasi dua arah dan pembagian informasi antara peneliti dan pembuat kebijakan dan lintas sektor tentang
temuan penelitian, aplikasi, dan sistem kesehatan perlu mendukung konsep dan kegiatan pilar Integrasi.



Integrasi Penelitian dan Perspektif Kebijakan

dalam Research Translation
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Integrasi Penelitian dan Perspektif Kebijakan

dalam Research Translation

35



Integrasi Penelitian dan Perspektif Kebijakan

dalam Research Translation
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Integrasi Penelitian dan Perspektif Kebijakan

dalam Research Translation
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Integrasi Penelitian dan Perspektif Kebijakan

dalam Research Translation
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Integrasi Penelitian dan Perspektif Kebijakan

dalam Research Translation
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Pertanyaan & 
Komentar?
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MEMETAKAN JALUR KOMUNIKASI UNTUK

RESEARCH TRANSLATION UNTUK MENGATASI

SATU TANTANGAN KESEHATAN



Tujuan Kegiatan

• Tujuan:
• Untuk mengidentifikasi, memetakan, dan menganalisis jalur komunikasi

antara organisasi yang terlibat dalam Research Translation untuk
meningkatkan kemampuan untuk mencegah, mendeteksi, atau
menanggapi penyakit zoonosis di Indonesia.

• Tujuan pembelajaran: Mengenali faktor-faktor kunci yang 
mendukung komunikasi lintas sektor tentang bagaimana penelitian
dapat diterapkan pada kebijakan kesehatan dan kedokteran hewan
masyarakat untuk meningkatkan kemampuan untuk mencegah, 
mendeteksi, dan menanggapi penyakit zoonosis di Indonesia.
• Mengidentifikasi pemangku kepentingan utama dan peran mereka dalam

Research Translation untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi
penyakit zoonosis.

• Mengidentifikasi setidaknya tiga tantangan dan solusi potensial untuk
komunikasi dua arah antara peneliti dan pembuat kebijakan selama
Research Translation untuk mengatasi tantangan penyakit zoonosis.
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Tinjauan Kegiatan

• Kegiatan ini menggunakan pendekatan pemetaan sistem untuk
mengeksplorasi jaringan komunikasi yang diperlukan untuk
mendukung research translation ibidang penyakit zoonosis 
EID di Indonesia.

• Yang harus dilakukan:
• Mengidentifikasi institusi dari penelitian, kesehatan masyarakat, 

kesehatan hewan, kesehatan lingkungan dan lainnya yang 
berpartisipasi dalam research translation;

• Mengkarakterisasikan peran mereka dalam research translation;

• Memetakan jalur komunikasi antar lembaga, termasuk jalur yang ada
dan yang diinginkan; dan

• Menjelaskan tantangan potensial dan solusi untuk komunikasi antar
institusi.
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Demonstrasi Pemetaan:
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1. Identifikasi institusi-institusi yang relevan / berperan
dlm research tsb

Kementerian Kesehatan, 

Direktorat Zoonosis
Kementerian Pertanian, 

Ditjen Keswan

Universitas
Balai Besar Penelitian

Veteriner(BBLITVET)



Demonstrasi Pemetaan:

45

1. Identifikasi institusi-institusi yang relevan / berperan
dlm research tsb

2. Tentukan peran masing-masing institusi
• Simbol yang digunakan untuk menunjuk sektor dan penelitian

vs kegiatan kebijakan

 

Kementerian Kesehatan, 

Direktorat Zoonosis
Kementerian Pertanian, 

Ditjen Keswan

Universitas
Balai Besar Penelitian

Veteriner(BBLITVET)

 
  

 



Demonstrasi Pemetaan:
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1. Identifikasi institusi-institusi yang relevan / berperan dlm
research tsb

2. Tentukan peran masing-masing institusi
• Simbol yang digunakan untuk menunjuk sektor dan penelitian vs 

kegiatan kebijakan

3. Gambarlah jalur komunikasi yang ada di antara institusi
(garis padat).

 

Kementerian Kesehatan, 

Direktorat Zoonosis
Kementerian Pertanian, 

Ditjen Keswan

Universitas
Balai Besar Penelitian

Veteriner(BBLITVET)

 
  

 



4. Diskusikan tantangan komunikasi dan solusi potensial.

5. Menarik jalur komunikasi yang diinginkan antara institusi
(garis putus-putus).
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Kementerian Kesehatan, 

Direktorat Zoonosis
Kementerian Pertanian, 

Ditjen Keswan

Universitas
Balai Besar Penelitian

Veteriner(BBLITVET)

 
  

 

Demonstrasi Kegiatan: Emerging Zoonotic 

Disease



Instruksi Aktivitas

• Peserta akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil.

• Mengacu kepada Lembar Kerja Peserta: Memetakan Jalur
Komunikasi untuk Research Translation untuk
Mengatasi Satu Tantangan Kesehatan di Paket Peserta 
Anda.
• Lembar kerja ini memberikan petunjuk terperinci, pertanyaan untuk

dipertimbangkan selama kegiatan, dan ruang untuk mencatat catatan
Anda.

• Fasilitator akan memimpin kelompok kecil mereka melalui
proses pemetaan.
• Jika Anda memiliki pertanyaan tentang tujuan langkah atau arti

pertanyaan dalam lembar kerja, minta fasilitator Anda untuk klarifikasi.

• Pada akhir kegiatan, kelompok-kelompok kecil akan
berkumpul kembali untuk membandingkan peta dan fasilitator
akan berbagi sorotan dari diskusi kelompok kecil.
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Ringkasan Diskusi: Berbagi dan Bandingkan Peta 

Jalur Komunikasi

• Ketika Anda melihat jalur jalur komunikasi yang dibuat oleh 
kelompok kecil lainnya, pertimbangkan pertanyaan-
pertanyaan berikut:
• Bagaimana jalur komunikasi mereka mirip atau berbeda dari peta 

Anda?

• Apakah ada kelompok yang mengidentifikasi pemangku kepentingan
atau jalur komunikasi yang tidak diidentifikasi oleh kelompok Anda?

• Fasilitator kelompok kecil akan berbagi sorotan dari diskusi
kelompok mereka untuk menutup kegiatan.
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STUDI KASUS: ANTRAKS DI INDONESIA



Gambaran Latihan Studi Kasus

• Tujuan:
• Agar dapat meamanfatkan publikasi hasil penelitian tentang

Antraks di Indonesia untuk mengeksplorasi tentang manfaat
penelitian untuk penanganan kesehatan masyarakat dan sistem
kesehatan hewan. 

• Dengan memanfaatkan Kerangka Terjemahan Riset
Kesehatan, makan akan dapat:
• Mengidentifikasi & menganalisa dalam mengaplikasikan hasil

temuan dari penelitian dalam literatur yang dapat dipakai dalam
menentukan kebijakan & program untuk pencegahan & 
pengendalian penyakit zoonosis 

• Menjelaskan alur komunikasi yang mendukung aplikasi
penelitian yang diusulkan
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Tujuan Pembelajaran
• Tujuan pembelajaran: Mengevaluasi apakah dan bagaimana penelitian dapat

diterapkan dalam menentukan kebijakan bagi kesehatan masyarakat dan 
kedokteran hewan untuk meningkatkan kemampuan mencegah, 
mendeteksi, dan menanggapi penyakit zoonosis di Indonesia. 
• Menjelaskan setidaknya tiga aplikasi dari temuan penelitian dalam literatur

ilmiah yang diberikan untuk kebijakan bagi kesehatan masyarakat dan 
kedokteran hewan. 

• Mengidentifikasi setidaknya tiga keterbatasan metodologi penelitian dan 
temuan dalam literatur ilmiah yang disediakan yang memperlemah
penerapannya pada kebijakan kesehatan publik dan veteriner. Identifikasi
setidaknya tiga contoh hambatan tingkat sistem yang independen dari
penelitian itu sendiri yang dapat mencegah, membatasi, atau menunda
terjemahan dari temuan penelitian dalam literatur ilmiah yang diberikan untuk
kebijakan kesehatan dan kedokteran hewan masyarakat.

• Tujuan Pembelajaran: Mengenali faktor-faktor kunci yang mendukung
komunikasi lintas sektor tentang bagaimana penelitian dapat diterapkan
pada kebijakan kesehatan masyarakat dan veteriner untuk meningkatkan
kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, & menanggapi penyakit
zoonosis di Indonesia. 
• Definisikan Research Translation dalam konteks One Health.
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Garis Besar Studi Kasus

• Bagian 1: Pendahuluan Tentnag Antraks di 
Indonesia

• Bagian 2: Pendahuluan Tentang Publikasi yg
Dipilih

• Bagian 3: Diskusi Research Translation

• Diskusi dalam Kelompok Kecil

• Bagian 4: Diskusi Ringkasan

• Diskusi dalam Kelas 
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PENDAHULUAN TENTANG ANTRAKS DI 

INDONESIA

Studi Kasus: Antraks



Pendahuluan Tentang Antraks

• Penyakit Zoonosis yg disebabkan bacteria Bacillus anthracis
• Gram +, non-motil, bentuk batang

• Genus Bacillus, Bacillus cereus grup

• Bacillus cereus grup juga termasuk B. cereus, peathogen food-borne pd 
manusia, & B. thuringiensis, yg tidak pathogen bagi manusia

• Infeksi alamiah pd hewan terjadi awalnya pd herbivora, yaitu sapi, 
kambing, domba, kuda, & babi.
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Endospores from the Sterne strain of Bacillus anthracis
Photo credit: CDC/Laura Rose

Chains of Gram-stained Bacillus anthracis bacteria
Photo credit: CDC/Dr. James Feeley



Siklus Penularan Antraks

Image adapted from CDC (https://www.cdc.gov/antraks/basics/index.html) and 

WHO EMRO (http://www.emro.who.int/fr/health-topics/antrhax/Page-1.html)
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Per inhalasi
Terhisapnya

Spora bersama debu

Gastrointestinal
Termakannya daging 

yg terkontaminasi

Cutaneous
Melalui luka kulit yg 

bersentuhan dg hewan 
terifeksi atau produk hewan 

yg terkontaminasi

Bakteri antraks 
Vegetatif

Sporulasi ketika terekspos oxygen; 
dapat bertahan di lingkungan 
selama berpuluh-puluh tahun

Spora

Kuman Vegetatif terdapat dalam 
darah & dikeluarkan dr tubuh 

hewan terinfeksi & karkas; dapat 
mengkontamonsi  berbagai 

produk hewan 

Infeksi aktif
Spora  menjadi kuman vegetatif  & 
menginfeksi host, memproduksi

exotoxin yg  menyebabkan penyakit 
parah & kematian

Herbivora mencerna
atau menghirup spora
saat merumput atau

minumInfeksi 
aktif

Bakteri antraks vegetatif dapat secara
langsung menginfeksi manusia

https://www.cdc.gov/anthrax/basics/index.html
http://www.emro.who.int/fr/health-topics/antrhax/Page-1.html


Antraks di Indonesia

Control Of antraks With One Health Approach. Workshop on antraks: Strengthening Outbreak Detection, Reporting, and 

Response Using a One Health Approach. Depok, Indonesia. January 23, 2018. Funded by U.S. Department of State Biosecurity 

Engagement Program. Implemented by Health Security Partners, INDOHUN, and Ministry of Agriculture Republic of Indonesia.
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1. Central 
Sulawesi 

2. South 
Sulawesi 

3. Southeast 
Sulawesi 

4. West 
Sumatra

5. Jambi

6. DKI Jakarta 

7. West Java

8. Central Java

9. Yogyakarta 

10. West Nusa 
Tenggara 

11. East Nusa 
Tenggara 

Antraks masuk dalam daftar penyakit prioritas oleh Kemetrian Kesehatan & Kementrian
Pertanian
• Data Kesehatan Masyarakat: 308 kasus & 11 kematian dilaporkan Kementrian

Kesehatan pada tahun 2008 – 2017

Provinsi  dg 
endemis antraks

(2016)



Dampak Ekonomis Antraks di Indonesia

• Pada hewan, kerugian ekonomis timbul akibat penyakit pada 
hewan & biaya untuk respons terhadap wabah :
• Kematian hewan

• Hilangnya penghasilan dari bisnis produk hewan

• Biaya untuk vaksinasi & program kontrol

• Konsekuensi juga pada perdagangan pada tingkat regional, nasional, & 
internasional

• Pada manusia, kerugian ekonomis timbul akibat dari: 
• Biaya perawatan dan pengobatan medis

• Hilangnya produktivitas dan  hilangnya upah karena sakit
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Antraks pada Ternak

• Gejala klinis: bervariasi berdasarkan spesies hewannya; seringkali terdapat
perdarahan dari lubang alami, kembung, gangguan respirasi, & kematian
mendadak
• Gejala penyakit timbul secara cepat & sulit dideteksi; kematian mendadak seringkali

merupakan satu-satunya gejala yg terlihat sebagai indikasi adanya infeksi antraks

• Diagnosis: Identifikasi adanya B. anthracis pd sampel darah & jaringan
dengan kultur bakteriologis, rapid testsdi lapangan juga PCR

• Cara Penularan: Per Inhalasi spora antraks, per oral dan kontak langsung
melalui luka kulit oleh kuman vegetatif & juga dari tanah, air, tumbuhan, 
atau pakan ternak yang terkontaminasi spora

• Gastrointestinal antraks disebabkan karena termakannya spora adalah yang 
paling sering. 

• Strategi Kontrol:
• Surveillance, vaksinasi,  & penangnan pembuangan/ penguburan carcasses yang 

tepat
• Revaksinasi ternak setelah wabah antraks adalah penting karena kekebalan tubuh

akan menurun dengan berjalannya waktu sedangkan spora antraks dapat bertahan
di lingkungan hingga berpuluh-puluh

• Live-attenuated vaccine (Sterne 34F2) tersedia di Indonesia. 
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Antraks pada Manusia

Photo credit: CDC/James H. Steele 60

Pasien penderita antraks kulit dengan luka di 
lengan bawah

• 3 Bentuk antraks pd Manusia yg umum:
• Antraks kulit (sering di Indonesia): 

• Penularan: Kontak langsung melalui kulit, terjadi
pada saat menangani hewan atau produk hewan
yang terkontaminasi,  termasuk juga  kontak
dengan karkas, kulit & bulu

• Gejala: Lepuh atau benjolan tanpa rasa sakit yang 
berkembang menjadi eschar yang menjadi
ulserasi hitam

• Antraks pernafasan:
• Penularan: Inhalasio dari spora B. anthracis, sering kali berhubungan dengan

industri tekstil atau penyamakan atau dari debu lingkungan

• Gejalas: Gejala Non-spesifik dengan tanda-tanda a.l. demam, menggigil, 
berkeringat, kelelahan, batuk tidak produktif, dan muntah
• Hampir selalu fatal begitu terjadi gejala berat berkembang

• Antraks Pencerbnaan: 
• Penularan: termakannya daging dari hewan yang terinfeksi

• Gejala: Mual, demam, muntah, dan diare berdarah parah

• Gejala yang terlihat tergantung pada cara penularannya



Antraks pada Manusia

Photo credit: CDC/Megan Mathias and J. Todd Parker 61

Bacillus anthracis bacterial colonies 
following isolation

• Diagnosis:
• Diagnosis pada bentuk antraks pernafasan & 

antraks pencernaan sulit, karena gejalanya 
non-spesifik.

• Multiple diagnostic tests dapat dilakukan 
untuk konfirmasi infection antraks di
Indonesia: 
• Isolasi/kultur Bacillus anthracis (paling dapat 

diandalkan)
• PCR Bacillus anthracis sampel  darah/ cairan 

tubuh
• Immuno-detection otoksin antraks toxin di darah
• Serological detection of antibodies (retrospective 

diagnosis only)

• Pengobatan & Pencegahan:

• Antibiotika.

• Antibiotika juga dapat digunakan untuk pr profilaksis pasca tertular  bila 
diduga terpapar spora antraks

• Vaksin antraks untuk manusia telah dikembangkan tetapi tidak tersedia di 

sebagian besar negara, termasuk Indonesia.



Kontrol Antraks di Indonesia

Kontrol bergantung pada tiga pendekatan sentral:

1) Vaksinasi ternak: 
• Pusat Veterinaria Farma (Pusvetma), produsen vaksin hewan yang dikontrak

pemerintah di Indonesia, memproduksi Anthravet, vaksin hidup berdasarkan strain 
Sterne 34F2.

• Vaksinasi dianjurkan setiap 6 bulan untuk kawanan yang rentan di daerah endemik; 
setelah wabah, dua putaran vaksinasi diperlukan untuk ternak yang terkena dampak.

2) Surveilans:

• Melalui jaringan surveilans untuk mengidentifikasi dugaan adanya kasus pada 
manusia & ternak, yang dapat mendorong penyelidikan dan intervensi.
• Kasus-kasus pada  manusia sering menjadi tanda untuk kasus-kasus hewan; investigasi 

terhadap ternak dapat dimulai setelah kasus manusia. 

• Pemerintah di daerah  langsung melakukan vaksinasi hewan setelah wabah diidentifikasi.

3) Pendidikan:
• Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat & pengertian tentang 

antraks  serta  pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi risiko penularan. 

• Misalnya, pendidikan tentang gejala antraks dan pencegahan pada manusia dan ternak
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Tantangan Terhadap Kontrol Antraks di Indonesia

• Tantangan  pada Vaksinansi Ternak : 
• Program vaksinasi sulit diterapkan di daerah terpencil / pegunungan. 

• Peternak mungkin tidak menuntaskan program vaksinasi berikutnya.

• Tantangan pada Surveilans/Kontrol:
• Pasar Hewan & Perdagangan Sapi memegang peran penting dalam 

penularan penyakit:
• Peternak dapat mencoba untuk menjual daging dari hewan mati untuk 

mengurangi kerugian ekonomi, yang merupakan risiko konsumsi daging 
yang terkontaminasi oleh manusia. 

• Hewan yang terinfeksi dan daging yang terkontaminasi sulit untuk dilacak 
dan dikeluarkan dari pasar, berpotensi dalam penyebaran penyakit 

• Keterlambatan pelaporan & Tidak dilaporkannya kasus antraks pada 
manusia & hewan, merupakan tantangan dalam mendeteksi adanya 
wabah

• Tantangan  dalam Pendidikan:
• Gaya hidup yang berisiko tinggi terkait dengan pemeliharaan hewan, 

penyembelihan, & konsumsi makanan yang sulit untuk diubah.
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PENDAHULUAN TENTANG PUBLIKASI YG

DIPILIH

Studi Kasus: Antraks



Penanganan Hewan Rentan & 
Produknya memiliki Risiko Tinggi 
terinfeksi dengan antraks Kutan di Area 
Endemik

Chaerul Basri, Nuning Maria Kiptiyah

Jurnal Veteriner Desember 2010; Vol. 11 No. 4 : 226-231
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Latar Belakang

• Kabupaten Bogor - Jawa Barat  adalah daerah endemik antraks. 
• antraks pd manusia terjadi secara reguler sejak tahun 2000.

• Pada tahun 2001-2007,  Pemda Bogor melaporkan 97 kasus pd manusia
dengan 8  kematian (~8% case fatality rate).

• Studi yang dilakukan di wilayah lain menyebutkan bahwa
riwayat kontak dengan hewan yang rentan, seperti memelihara
ternak, memelihara ternak, dan menyembelih hewan, 
meningkatkan risiko antraks kulit. 

• Sedikit diketahui tentang faktor risiko spesifik untuk antraks
kulit di Indonesia. 
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Tujuan dan Metodologi Studi
Tujuan Stu di: 

• Untuk mengidentifikasi faktor resiko yang berhungan dengan 
antraks Kulit pada manusia di Bogor

Metodology:

• Observational epidemiological study dengan case control design
• Wawancara terstruktur tentang riwayat kontak dengan hewan yang rentan 

dan produk hewani

• Populasi  Penelitian: 153 orang dewasa 20-50 tahun di 4 sdaerah endemic 
antraks di Bogor : Babakan Madang, Cibinong, Citeureup, and Sukaraja

• 51 kasus: diidentifikasi melalui laporan pengawasan kasus dari Puskesmas 
setempat

• 102 kontrol: di daerah yang sama dengan daerah ditemukannya kasus 

• Semua kasusu terjadi pada tahun 2003 – 2007 

• Analisis Data :
• Bivariate analysis with Chi-squared test

• Multivariate analysis with logistic regression

68



Temuan Kunci: Analisis Bivariat
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• Dalam analisis bivariat, semua perilaku yang diteliti menunjukkan
korelasi yang signifikan secara statistik dengan antraks kulit.

Tabel 1. Faktor riwayat kontak dengan hewan dan produk hewan yang berhubungan dengan
terjadinya penyakit antraks tipe kulit di Kabupaten Bo



Temuan Kunci: Analisis Multivariat
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Tabel 3. Model akhir analisis multivariat regresi logistik ganda pada penelitian faktor-faktor yang
berhubungan dengan kejadian penyakit antraks tipe kulit di wilayah Kabupaten Bogor

• Analisis multivariat mengidentifikasi dua variabel sebagai penting
untuk memprediksi kejadian antraks kulit: memegang hewan yang 
rentan dan menangani daging hewan yang rentan.

• Orang yang berpartisipasi dalam perilaku ini kira-kira 5-6 kali lebih
mungkin menderita antraks kulit daripada mereka yang tidak.



Kesimpulan Penulis

• Berbagai perilaku yang melibatkan kontak dengan ternak atau
produk ternak meningkatkan risiko antraks kulit pada manusia.

• Memegang hewan dan menangani daging adalah perilaku berisiko tertinggi
yang diidentifikasi dalam penelitian ini.

• Sebuah studi yang berbeda pada faktor risiko untuk antraks kulit yang 
dilakukan di Kazakhstan juga mengidentifikasi perilaku ini sebagai risiko
tinggi.

• Di daerah endemik, masyarakat umum harus menghindari
memegang ternak yang rentan atau menggunakan alat pelindung
diri, terutama sarung tangan.

• Masyarakat tidak boleh menerima daging dari hewan ternak yang 
telah disembelih karena sakit, dan anggota masyarakat yang 
menangani daging secara teratur harus mempraktekkan tindakan
kebersihan dan sanitasi yang baik.
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Analisis Biaya Manfaat dan Strategi
Pengendalian Penyakit Antraks di Pulau
Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Erwin Kusbianto, Eko Sugeng Pribadi, Abdulgani Amri Siregar

Jurnal Veteriner Desember 2012; Vol. 13 No. 4: 378-388
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Latar Belakang
• Antraks endemic di P. Sumbawa dan merupakan tantangan bagi

upaya peningkatan produksi ternak.
• Kerugian ekonomi akibat antraks tinggi, yang timbul dari biaya vaksinasi, 

biaya pengobatan, kematian ternak, penurunan produktivitas, dan 
penurunan reproduksi.

• Program vaksinasi antraks di P.  Sumbawa hanya dapat mencapai 22 –
39% sapi & kerbau pada tahun 2005 & 2009.
• Tingkat vaksinasi ini memberikan hasil seropositivity rates 45 - 76%, yg

tidak cukup yang tidak cukup untuk mengeliminasi antraks dari wilayah
tersebut. 

• Cost-benefit analysis dapat digunakan untuk mengevaluasi secara
komparatif berbagai program vaksinasi yang memberikan nilai
ekonomi terbaik & penggunaan sumber daya yang paling efisien. 
• Para pembuat kebijakan dapat menggunakan informasi ini untuk

menentukan program pengendalian yang paling tepat.
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Tujuan dan Metodologi Studi

Tujuan Studi: 

• Membuat cost-benefit analysis dua program pengendalian 
antraks untuk sapi dan kerbau di Sumbawa :
• Program Kontrol 1: capaian vaksinasi < 50% (level saat ini)

• Program Kontrol 2: capaian vaksinasi > 80%

Metodologi:

• Koleksi Data :
• Data Primer: inputs & outputs bisnis peternakan, berdasarkan  hasil  

wawancara dengan 40 peternak yg dipilih secara random sampling

• Data Sekunder : data populasi ternak, biaya vaksinasi, capaian 
vaksinasi, kasus antraks, harga sapi, panen ternak & data-data yang 
diperoleh dari instansi terkait
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Metodologi: Asumsi Program Vaksinasi

• Asumsi berikut dibuat tentang kemanjuran program 
pengendalian vaksinasi:
• Program kontrol vaksinasi dengan cakupan <50%:

• Asumsi kematian ternak akan tetap konstan selama 10 tahun pada 0,01% 
populasi.

• Program kontrol vaksinasi dengan> cakupan 80%:

• Asumsi kematian ternak akan berkurang dan mendekati 0% pada tahun ke
3.

• Setelah tahun 3, penggemukan dianggap bebas antraks.

• Asumsi ini digunakan ketika menghitung biaya yang terkait
dengan membesarkan ternak dan merawat hewan yang sakit
dan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan ternak selama
jangka waktu sepuluh tahun di bawah setiap program 
pengendalian vaksinasi.
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Metodologi: Analisis Ekonomi

• Data biaya dan pendapatan digunakan untuk menilai nilai
ekonomi setiap program menggunakan tiga ukuran yang 
berbeda:
• Net present value (NPV): Pengukuran laba membandingkan nilai

sekarang dari arus kas keluar (pengeluaran) ke nilai sekarang dari arus
kas masuk (penghasilan dari penjualan) selama periode waktu.

• NPV Positif = Net bertambah

• NPV Negatif = Net berkurang

• Benefit-to-cost ratio (B / C): Nilai total manfaat (NPV) dibandingkan
dengan total nilai biaya (pengeluaran)

• B/C >1 = Benefits lebih besar dari costs

• B/C <1 = Costs lebih besar dari benefits

• Internal rate of return (IRR): Ukur laba sebagai persentase investasi

• IRR yang lebih besar = laba atas investasi yang lebih besar
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Temuan Penting

77

• Beradsarkan nilai NPV, kontrol antraks dg  capaian vaksinasi >80% 
memberikan penghasilan lebih besar dibandingkan dengan capaian
vaksinasi <50%

• Namun, rasio manfaat/biaya dan IRR lebih tinggi dengan cakupan
<50%.
• Cakupan <50% memberikan nilai keuntungan yang lebih baik daripada

cakupan >80%.

Tabel 9. Hasil analisis biaya manfaat pengendalian antraks untuk tenak sapi dan kerbau di P.
Sumbawa



Kesimpulan Penulis

• Vaksinasi antraks menguntungkan perekonomian Sumbawa 
dengan meningkatkan keuntungan dan mengurangi kerugian
dalam produksi ternak.
• Kedua program kontrol memberikan NPV positif, yang berarti

keduanya menghasilkan nilai dalam ekonomi lokal.

• Cakupan vaksinasi <50% dari populasi ternak lebih efisien
biaya daripada cakupan> 80%.
• Program kontrol dengan cakupan> 80% menghasilkan lebih banyak

pendapatan, tetapi juga memiliki biaya yang jauh lebih tinggi, 
menghasilkan rasio B / C dan IRR yang lebih rendah.

• Program kontrol dengan cakupan <50% memiliki biaya lebih rendah
namun tetap menghasilkan pendapatan, memberikan rasio B / C dan
IRR yang lebih tinggi.
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Pertanyaan & 
Komentar?
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DISKUSI KELOMPOK KECIL

Studi Kasus: Antraks



Instruksi

• Peserta akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil.

• Lihat Lembar Kerja Peserta: Studi Kasus Antraks di Paket
Peserta Anda.
• Terstruktur mirip dengan Kerangka Research Translation One Health

• Termasuk pertanyaan diskusi yang terkait dengan langkah-langkah
Kerangka dan ruang untuk merekam catatan Anda

• Fasilitator akan memimpin kelompok kecil mereka melalui
diskusi Research Translation.
• Jika Anda memiliki pertanyaan tentang tujuan langkah atau arti

pertanyaan dalam lembar kerja, minta fasilitator Anda untuk klarifikasi.
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Struktur Pembahasan Research Translation

82

• Diskusi Research 
Translation akan dimulai
pada Langkah 2 karena
kami memilih publikasi
untuk evaluasi.

• Diskusi akan fokus pada
Langkah 2, 3, 4, dan 6 dari
Kerangka karena masukan
bersama dari peneliti dan
pembuat kebijakan sangat
penting untuk langkah-
langkah tersebut.

*

* Steps discussed during case study exercise

*
*

*



Panduan Peserta untuk Latihan Studi Kasus

1) Sebelum memulai latihan ini, peserta harus membaca publikasi
studi kasus.

2) Mintalah fasilitator untuk mengklarifikasi pertanyaan tentang
informasi latar belakang Research Translation, publikasi studi
kasus, dan instruksi kegiatan.

3) Selama latihan studi kasus, fokus pada pemahaman dan analisis
aplikasi potensial dari penelitian. Ketika mengkritisi metodologi
atau pilihan penelitian dari penulis, fokus pada bagaimana
kekurangan tersebut dapat mempengaruhi Research Translation.

4) Bersedia untuk menyumbangkan ide dan pengalaman Anda dan
secara aktif terlibat dalam diskusi kelompok.

5) Berinteraksi satu sama lain dengan cara yang mendorong
komunikasi terbuka dan pertukaran ide. 
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Referensi: Kerangka untuk Research Translation
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DISKUSI RINGKASAN

Studi Kasus: Antraks



Diskusi Ringkasan: Bagikan dan Bandingkan

Hasil Diskusi Kelompok Kecil

Pertanyaan untuk dipertimbangkan:

• Apa aplikasi potensial dari temuan penelitian dalam publikasi
yang dipilih yang diidentifikasi oleh kelompok Anda?
• Keterbatasan apa dari temuan penelitian yang dapat mempengaruhi

terjemahan?

• Apa hambatan tingkat sistem yang dapat mencegah, membatasi, atau
menunda terjemahan dari temuan penelitian?

• Apakah grup Anda mengidentifikasi sesuatu yang mengejutkan
atau menarik tentang Research Translation dan One Health?
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STUDI KASUS: HIGHLY PATHOGENIC AVIAN

INFLUENZA (HPAI) DI INDONESIA



Gambaran Latihan Studi Kasus

• Tujuan:
• Agar dapat meamanfatkan publikasi hasil penelitian tentang

HPAI di Indonesia untuk mengeksplorasi tentang manfaat
penelitian untuk penanganan kesehatan masyarakat dan sistem
kesehatan hewan. 

• Dengan memanfaatkan Kerangka Terjemahan Riset
Kesehatan, makan akan dapat:
• Mengidentifikasi & menganalisa dalam mengaplikasikan hasil

temuan dari penelitian dalam literatur yang dapat dipakai dalam
menentukan kebijakan & program untuk pencegahan & 
pengendalian penyakit zoonosis 

• Menjelaskan alur komunikasi yang mendukung aplikasi
penelitian yang diusulkan
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Tujuan Pembelajaran
• Tujuan pembelajaran: Mengevaluasi apakah dan bagaimana penelitian dapat

diterapkan dalam menentukan kebijakan bagi kesehatan masyarakat dan 
kedokteran hewan untuk meningkatkan kemampuan mencegah, 
mendeteksi, dan menanggapi penyakit zoonosis di Indonesia. 
• Menjelaskan setidaknya tiga aplikasi dari temuan penelitian dalam literatur

ilmiah yang diberikan untuk kebijakan bagi kesehatan masyarakat dan 
kedokteran hewan. 

• Mengidentifikasi setidaknya tiga keterbatasan metodologi penelitian dan 
temuan dalam literatur ilmiah yang disediakan yang memperlemah
penerapannya pada kebijakan kesehatan publik dan veteriner. Identifikasi
setidaknya tiga contoh hambatan tingkat sistem yang independen dari
penelitian itu sendiri yang dapat mencegah, membatasi, atau menunda
terjemahan dari temuan penelitian dalam literatur ilmiah yang diberikan untuk
kebijakan kesehatan dan kedokteran hewan masyarakat.

• Tujuan pembelajaran: Mengenali faktor-faktor kunci yang mendukung
komunikasi lintas sektor tentang bagaimana penelitian dapat diterapkan
pada kebijakan kesehatan masyarakat dan veteriner untuk meningkatkan
kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, & menanggapi penyakit
zoonosis di Indonesia. 
• Definisikan Research Translation dalam konteks One Health.
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Garis Besar Studi Kasus

• Bagian 1: Pendahuluan Tentnag HPAI di 
Indonesia

• Bagian 2: Pendahuluan Tentang Publikasi yg
Dipilih

• Bagian 3: Diskusi Research Translation

• Diskusi dalam Kelompok Kecil

• Bagian 4: Diskusi Ringkasan

• Diskusi dalam Kelas 
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PENDAHULUAN TENTANG HPAI DI INDONESIA

Studi Kasus: HPAI



Tinjauan Avian Influenza

Image credit: National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), CDC 92

Hemagglutinin Neuraminidase RNA

Influenza Virus

• Virus influenza milik 
keluarga Orthomyxoviridae 

• Virus yang dicirikan oleh 
jenis glikoprotein 
permukaan: 

• Hemagglutinin: HA1-HA17 

• Neuraminidase: NA1-NA10 

• 16 HA dan 9 subtipe NA 
diketahui beredar di unggas
liar, yang dianggap sebagai 
reservoir



Avian Influenza di Unggas dan Manusia

Image credit: Webster, R. G., Hakawi, A. M., Chen, H., & Guan, Y. (2006). H5N1 

Outbreaks and Enzootic Influenza. Emerging Infectious Diseases, 12(1), 3-8. 

https://dx.doi.org/10.3201/eid1201.051024.
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Munculnya dan transmisi influenza unggas
yang sangat patogen H5N1

Rute transmisi:
• Garis solid: transmisi ditunjukkan
• Garis putus-putus: transmisi didalilkan tetapi tidak ditunjukkan
Peluang untuk kontrol:
• Mencegah kontak antara unggas liar dan domestik
• Mencegah kontak antara unggas air domestik dan unggas galinacea
• Membasmi virus influenza H5/H7 dari unggas galinacea
• Mencegah kontak antara unggas, babi, dan manusia dan membuat

vaksin dan obat antiviral tersedia

• Subtipe multiple avian influenza 
(AI) bersirkulasi pada unggas
domestik, termasuk H4, H5, H7, 
H9, dan H10. 

• Pisahkan menjadi dua
pathotypes: 
• Low pathogenic AI (LPAI) 

menyebabkan penyakit ringan
dan sedikit atau tidak ada gejala
pada unggas. 

• Highly pathogenic AI (HPAI) 
biasanya menyebabkan penyakit
berat dengan tingkat kematian
tinggi (biasanya subtipe H5 atau
H7). 

• Dapat melintasi penghalang
spesies juga menginfeksi
manusia (H5, H7, H9 subtipe)



Kasus HPAI H5N1 pada Manusia di Indonesia

Data source: WHO/GIP, data in HQ as of 2 March 2018 95

• Indonesia telah mengalami angka kematian manusia tertinggi dari avian 
influenza A (H5N1) di seluruh dunia.

• Antara 2005 dan 2017, 200 kasus infeksi flu burung A (H5N1) dikonfirmasi
dan 168 kematian dilaporkan ke WHO (tingkat kematian 84%).
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HPAI in Indonesian Poultry
• Wabah HPAI H5N1 pertama dilaporkan terjadi pada tahun 2003. 

• Wabah ini kemungkinan berasal dari pengenalan tunggal virus ke Jawa Timur antara 
November 2002 dan Oktober 2003.

• HPAI H5N1 menyebar dengan cepat, dan 32 dari 33 provinsi telah
melaporkan kasus yang dikonfirmasi sejak diperkenalkan. 

• HPAI H5N1 dianggap endemik pada populasi unggas.

Image credit: Livestock service report, National Committee of Avian Influenza, 

Directorate General of Livestock and Animal Health
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Pengenalan tentang 
Avian Influenza di 

Indonesia, 
September 2003
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SEPTEMBER 2003



Avian Influenza pada Poultry

Photo credit: FAO/ECTAD Indonesia 97

Mengambil darah dari ayam selama simulasi One Health di 
Ketapang, Juli 2017

Rute transmisi: 
• Unggas yang terinfeksi melalui 

kontak dengan unggas air yang 
terinfeksi atau unggas atau 
lingkungan yang 
terkontaminasi

• Unggas yang terinfeksi 
melepaskan virus dalam air 
liur, lendir, dan kotoran 

Epidemiologi: 
• Virus bersirkulasi di 

peternakan, pasar, dan ternak 
di halaman belakang
• Pergerakan unggas (pasar lokal, impor / ekspor regional) 

memungkinkan virus menyebar dengan cepat 

• Unggas liar dapat memperkenalkan strain AI baru ke populasi unggas



Avian Influenza pada Manusia
Gejala: 

• Dapat menyebabkan penyakit mulai dari infeksi saluran pernapasan 
atas ringan sampai pneumonia berat, sindrom gangguan pernapasan 
akut, dan kematian Rute 

Transmisi:

• AI terutama diperoleh melalui kontak langsung atau tidak langsung 
dengan unggas hidup atau mati yang terinfeksi atau lingkungan yang 
terkontaminasi. 

• Sirkulasi AI strain tidak mampu transmisi manusia berkelanjutan. 

• Terbatasnya kasus penularan dari manusia ke manusia telah terjadi, 
umumnya timbul dari kontak dekat yang tidak dilindungi dan 
berkepanjangan dengan pasien yang terinfeksi. 

• Kasus pertama yang didokumentasikan manusia yang ditularkan terjadi 
di Indonesia pada tahun 2006.
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Avian Influenza pada Manusia
Diagnosa:

• Tes konfirmasi dan subtyping dilakukan dengan metode molekuler, 
budaya virus atau keduanya. 

• Tes serologis berguna untuk memperkirakan seroprevalensi dan 
diagnosis retrospektif. 

Pengobatan: 

• Obat antiviral (inhibitor neuraminidase) seperti oseltamivir 

Pencegahan dan kontrol: 

• Langkah-langkah perlindungan untuk membatasi penyebaran 
penyakit dari unggas atau lingkungan yang terkontaminasi ke 
manusia termasuk: 
• Kebersihan diri (misalnya mencuci tangan) 

• Perlindungan pernapasan (misalnya masker wajah) 

• Menghindari area yang berpotensi terkontaminasi dan hidup unggas/karkas 

• Mengendalikan penyakit pada unggas sangat penting untuk mengurangi 
risiko infeksi manusia.
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Dampak Ekonomi HPAI di Indonesia

• HPAI adalah beban ekonomi di Indonesia karena: 
• Kematian hewan Gangguan industri unggas yang meluas

• Biaya program pengendalian HPAI 

• Konsekuensi perdagangan nasional dan internasional

• Kehilangan produktivitas dan kehilangan upah karena penyakit
manusia dan kematian

• Biaya perawatan dan perawatan medis

• Pada tahun 2005, kerugian dari HPAI di Indonesia diperkirakan
lebih dari $ 170 juta. 
• Penghancuran sekitar 16 juta unggas

• Kerugian terbesar di antara petani desa halaman belakang

• Diperkirakan 23% pekerja pertanian industri dan komersial kehilangan
pekerjaan
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Strategi Pengendalian Pemerintah

• Pada tahun 2004, Indonesia menetapkan rencana sembilan
poin untuk memberantas HPAI H5N1: 
1. Peningkatan biosekuriti di sektor produksi unggas

2. Pemusnahan kawanan selektif / terinfeksi kawanan yang terinfeksi
(skema kompensasi dilaksanakan pada tahun 2011) 

3. Vaksinasi unggas di daerah yang terinfeksi dan berisiko tinggi

4. Pembatasan pergerakan unggas dan produknya (setiap saat) 

5. Pengawasan dan pelacakan

6. Meningkatkan kesadaran publik

7. Restocking unggas setelah merebaknya wabah

8. Stamping unggas di daerah yang baru terinfeksi

9. Pemantauan dan evaluasi

Ministry of Agriculture, Indonesia 

http://www.litbang.pertanian.go.id/berita.php/one/221/
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Vaksinasi Unggas di Indonesia
Selection of poultry vaccines available in Indonesia:

Vaccine Manufacturer Seed strain and subtype

BioTek PT Biotek, Indonesia A/Turkey/England/N-28/73 (H5N2)

Bird CLOSE 5.1 Shigeta Animal Pharmaceuticals Inc, Indonesia 
Based on recombinant virus: HA gene derived from A/chicken/Legok/2003 

(H5N1)

Caprivac AI-K Caprifarmindo, Bandung, Indonesia A/chicken/West Java/Pwt-Wij/2006 (Pwt) (H5N1)

Gallimune™ Merial, Lyone, France A/turkey/Wisconsin/1/1968 (H5N9)

Medivac AI Medion Farma Jaya, Bandung, Indonesia A/chicken/West Java/Pwt-Wij/2006 (Pwt) (H5N1)

ProTek AI PT Biotek, Indonesia A/Turkey/England/N-28/73 (H5N2)

Vaksimune AI Pt Vaksindo Satwa Nusantra, Indonesia A/chicken/West Java/ 30/2007 (H5N1), clade 2.1.3.2

Afluvet Pusat Veteriner Farma (Pusvetma), Indonesia A/duck/Sukoharjo/BBVW1428-9/2012 (H5N1) clade 2.3.2.1

Table adapted from: Tarigan, S., Wibowo, M. H., Indriani, R., Sumarningsih, S., Artanto, S., 

Idris, S., … Ignjatovic, J. (2018). Field effectiveness of highly pathogenic avian influenza 

H5N1 vaccination in commercial layers in Indonesia. PLoS ONE, 13(1), e0190947.
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• Vaksinasi unggas telah menjadi strategi utama untuk mengendalikan avian 
influenza sejak 2004. 
• Lebih dari 20 vaksin telah terdaftar untuk digunakan di Indonesia. 

• Pada tahun 2011, Kementerian Pertanian mengimplementasikan persyaratan
bahwa vaksin HPAI H5N1 menggunakan strain benih berdasarkan varian
lokal. 

• Drift berkelanjutan dan munculnya clades baru menurunkan efikasi vaksin
dan menimbulkan tantangan untuk vaksinasi.



Tantangan untuk Pengendalian HPAI di Indonesia
Pencegahan: 
• Biosekuriti miskin di pasar, rumah jagal, dan peternakan (terutama peternakan 

halaman belakang) 
• Unggas yang dicurigai terinfeksi sering dibuang secara tidak tepat, yang dapat 

berkontribusi terhadap penyebaran virus 

• Perdagangan dan pergerakan unggas yang tidak terkontrol 
• Penerapan strategi vaksinasi yang tidak konsisten 
• Komunikasi risiko yang tidak efektif dan kurangnya pengetahuan publik 

tentang flu burung 
Deteksi: 
• Informasi terbatas tentang prevalensi penyakit dan upaya pengendalian dari 

produsen unggas industri 
• Kurangnya pelaporan atau pelaporan kasus tersangka yang tertunda 
Tanggapan: 
• Penerapan strategi pemusnahan yang tidak konsisten 
• Tingkat kompensasi pemerintah lebih rendah dari nilai pasar unggas

• Petani menyembunyikan mortalitas yang mungkin disebabkan oleh HPAI dan segera 
menjual atau memindahkan unggas yang masih hidup untuk mencegah kerugian 
ekonomi.
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PENDAHULUAN TENTANG PUBLIKASI YG

DIPILIH

Studi Kasus: HPAI



Detection of Avian Influenza H5N1 
Subtype in Live Bird Markets around 
West Java Province

Atik Ratnawati, NLP Indi Dharmayanti

Jurnal Kedokteran Hewan. 2015;19(1)
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Latar Belakang
• Pasar unggas hidup dianggap sebagai sumber infeksi virus 

HPAI dan berkontribusi terhadap penyebaran HPAI dari
unggas-ke-unggas dan unggas-ke-manusia. 
• Unggas di pasar berasal dari berbagai sumber, dan biasanya sedikit yang 

diketahui tentang status kesehatan unggas atau prevalensi AI di daerah
asal unggas.

• Kasus manusia HPAI H5N1 pada tahun 2011 dan 2013 di Bekasi
menunjukkan bahwa menghadiri pasar unggas dapat menjadi faktor
risiko untuk infeksi.

• Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa pasar
terkontaminasi dengan AI H5N1, dan AI H5N1 telah terdeteksi
pada berbagai peralatan pasar.
• Beberapa penelitian telah diterbitkan memeriksa keberadaan AI H5N1 

pada unggas di pasar unggas hidup di Indonesia. 
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Tujuan dan Metodologi Studi
Tujuan Pembelajaran:
• Mengevaluasi keberadaan virus flu burung H5N1 pada unggas dan

lingkungan di beberapa pasar unggas hidup untuk menentukan
peran pasar sebagai sumber penularan virus

Metodologi:
• Lokasi Sampel:

• Jawa Barat: 7 pasar unggas hidup yang dipilih secara acak di 4 kabupaten: 
Purwakarta (3), Subang (2), Bandung (1), Garut (1)

• Provinsi Banten: 3 pasar di Kabupaten Tangerang Selatan

• Tipe Sampel:
• Sarang kloaka dari unggas hidup: 62 sampel yang dikumpulkan dari 193 

burung
• Sampel lingkungan: 67 swab dari talenan, timbangan, meja, pegangan

pisau, dan kandang

• Pengujian Sampel:
• RT-PCR: screen samples menggunakan primer H5-spesifik pertama, 

kemudian uji sampel H5-positif menggunakan primer N1-spesifik
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Temuan Kunci Gambar 2. Hasil amplifikasi swab unggas
dengan primer N1
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Gambar 4. Hasil amplifikasi swab lingkungan
dengan primer N1

Gambar 3. Hasil amplifikasi swab lingkungan
dengan primer H5

Sampel
Lingkungan
• 11 pools positif

untuk H5. 
• Dari jumlah ini, 

10 positif untuk
N1.

Sampel Unggas
• 9 pools positif

untuk H5.
• Dari jumlah

tersebut, 6 
positif untuk N1

Gambar 1. Hasil amplifikasi swab unggas
dengan primer H5

109



110

• Semua pasar unggas terkontaminasi dengan virus H5, meskipun
tidak semua sampel dapat dikonfirmasi sebagai AI H5N1.

• Virus AI H5N1 diidentifikasi pada unggas hidup dan peralatan pasar.

Tabel 2. Rekapitulasi hasil identifikasi sampel swab kloaka unggas dan swab lingkungan dari pasar unggas hidup
di Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut dan Kabupaten
Tangerang Selatan dengan menggunakan RT-PCR menggunakan primer subtipe H5 dan N1

Temuan Kunci



Kesimpulan Penulis

• Pasar unggas hidup dapat menjadi sumber transmisi AI H5N1.
• Beberapa unggas di pasar terinfeksi AI H5N1 dan dapat berfungsi

sebagai sumber penularan virus ke lingkungan dan unggas lainnya.

• Lingkungan pasar yang terkontaminasi dapat menginfeksi unggas atau
manusia.

• Kebersihan dan desinfeksi lingkungan pasar penting untuk
mengurangi kontaminasi oleh virus AI H5N1.
• Meningkatnya kebersihan dapat menurunkan risiko infeksi manusia

dan penyebaran virus.
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Avian Influenza H5N1 Identification in 
Avian Species Surrounding Avian 
Influenza H5N1 Human Cases in Bekasi, 
West Java, 2011

Dyah Ayu Hewajuli, NLP Indi Dharmayanti

Jurnal Veteriner 2014 Vol.15 No.1 pp.68-78
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Latar Belakang

• Wabah HPAI pada unggas biasanya ditemukan bersama
dengan kasus HPAI pada manusia.
• Unggas yang terinfeksi mungkin tidak menunjukkan gejala tetapi

mungkin menumpahkan virus dalam tinja.

• Feses unggas yang mengandung virus dapat mencemari lingkungan, 
dan unggas dan manusia lainnya mungkin terinfeksi secara langsung
atau tidak langsung. 

• Pada Maret 2011, kasus manusia H5N1 diidentifikasi di Bekasi, 
Jawa Barat, dan infeksi itu fatal.
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Jumlah
Sampel

Serum
Usap

Kloaka
Usap

Kandang
Usap

Talenan

Ayam 42 15 - 1

Angsa 3 1 - -

Burung
Hias - 2 45 -

Total 45 18 45 1
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Tujuan Pembelajaran dan Metodologi

Tujuan Pembelajaran:

• Tes untuk H5N1 avian influenza pada unggas di daerah sekitar kasus
manusia mematikan H5N1 di Bekasi pada tahun 2011

Metodologi:

• Tipe Sampel:
• Serum: ayam, angsa

• Penyeka Cloacal: ayam, angsa, 
unggas hias

• Penyeka lingkungan: kandang
burung, talenan pasar

• Lokasi Sampel:
• Pasar unggas, toko burung, dan

rumah-rumah di dekat tempat
tinggal kasus H5N1 yang fatal

• Pengujian Sampel:

• Hemagglutination inhibition (HI) untuk antibodi melawan H5N1

• RT-PCR: primer H5-spesifik dan primer N1-spesifik
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Gambar 2: Denah lokasi kasus flu burung subtipe H5N1 pada 
manusia di Kelurahan JakaMulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota 
Bekasi, Jawa Barat tahun 2011.

Karakteristik Kasus Manusia

Fatal H5N1

• Korban secara teratur
mengunjungi pasar unggas
hidup di dekat rumah korban.

• Banyak rumah tangga di 
daerah sekitarnya memelihara
unggas hias sebagai hewan
peliharaan. 
• Meskipun korban tidak

memelihara unggas hias, 
korban mengunjungi mertua
yang melakukannya.

• Unggas di daerah itu tidak
menunjukkan gejala infeksi
AI.



Temuan Kunci: Serologi

• 80% unggas adalah antibodi negatif terhadap AI H5N1.

• 2 sampel memiliki titer antibodi rendah dan 7 sampel memiliki
titer antibodi moderat.

• Tidak ada sampel yang menunjukkan titer antibodi yang tinggi
terhadap AI H5N1.
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Tabel 2. Hasil uji HI sampel serum unggas yang diperoleh dari sekitar kasus flu burung subtipe H5N1 pada 
manusia di Kelurahan JakaMulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat tahun 2011
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• 7 sampel (11,2%) positif
untuk H5N1: 
• 5 sampel positif dari ayam

di pasar unggas dan 1 dari
talenan pasar

• 1 sampel positif dari
kandang unggas tetangga

• 26 sampel (30,2%) positif
untuk H5, tetapi negatif
untuk N1.

• 36 sampel (57,1%) adalah
PCR negatif.

Temuan Kunci: 

RT-PCR

Tabel 3. Hasil uji RT-PCR sampel usap kloaka, usap kandang dan usap lingkungan
unggas yang diperoleh dari sekitar kasus flu burung subtipe H5N1 pada manusia di 
Kelurahan JakaMulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat tahun 2011

Sampel positif H5N1



Kesimpulan Penulis

• Virus AI H5N1 bersirkulasi pada unggas di daerah sekitar kasus
manusia H5N1 yang fatal. 
• Sirkulasi AI H5N1 pada unggas dapat menyebabkan penularan ke manusia

atau unggas lain baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui
pencemaran lingkungan. 

• Keamanan hayati dan sanitasi yang ketat dapat meminimalkan
kontaminasi lingkungan yang disebabkan oleh pelepasan virus dari
unggas yang terinfeksi, tetapi kandang unggas di pasar dan rumah
jarang didesinfeksi.

• Papan potong yang digunakan di pasar unggas dapat terkontaminasi
jika digunakan untuk memusnahkan unggas yang terinfeksi dan
dapat menimbulkan risiko penularan virus ke manusia.

• Program pengendalian dan sanitasi yang efisien diperlukan untuk
mencegah penyebaran virus antara unggas dan dari unggas ke
manusia. 
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Seroevidence for a High Prevalence of 
Subclinical Infection With Avian 
Influenza A(H5N1) Virus Among 
Workers in a Live-Poultry Market in 
Indonesia

Kazufumi Shimizu, Laksmi Wulandari, Emmanuel D. Poetranto, 
Retno A. Setyoningrum, Resti Yudhawati, Amelia Sholikhah, 
Aldise M. Nastri, Anna L. Poetranto, Adithya Y. R. Candra, Edith 
F. Puruhito, Yusuke Takahara, Yoshiaki Yamagishi, Masaoki 
Yamaoka, Hak Hotta, Takako Ustumi, Maria I. Lusida, Soetjipto, 
Yohko K. Shimizu, Gatot Soegiarto, and Yasuko Mori

J Infect Dis. 2016 Dec 15;214(12):1929-1936. 
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Latar Belakang
• Infeksi manusia sporadis dengan HPAI H5N1 

menimbulkan masalah kesehatan masyarakat karena
beberapa alasan:
• Tingkat fatalitas kasus yang tinggi pada pasien dengan penyakit

pernapasan akut berat yang disebabkan oleh HPAI H5N1
• Potensi adaptasi virus untuk penularan dari manusia ke manusia, 

yang dapat menyebabkan pandemi
• Koinfeksi dengan virus influenza musiman unggas dan manusia

dapat memungkinkan reassortment genetik, yang menyebabkan
munculnya virus influenza baru dengan potensi pandemi

• Prevalensi infeksi HPAI H5N1 tanpa gejala / subklinis pada
manusia belum dipahami dengan baik. 
• Kasus terkonfirmasi laboratorium biasanya merupakan kasus

yang paling parah, dan mungkin ada banyak kasus yang tidak
terdeteksi dengan gejala ringan atau tanpa gejala. 
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Tujuan Pembelajaran and Metodologi (1/2)

Tujuan Pembelajaran:

• Periksa seroprevalensi infeksi virus HPAI H5N1 di antara pekerja
pasar unggas hidup

Metodologi Koleksi Sampel:

• Sampel usap darah dan oropharyngeal dikumpulkan dari pekerja
pasar setiap tahun antara 2012 dan 2016.

• 406 total sampel yang dikumpulkan

• Subset dari peserta yang direkrut untuk pengambilan sampel serial selama
beberapa tahun

• Populasi kontrol: Sukarelawan sehat dari Jawa Timur

• Sarang kloaka diambil dari unggas yang sakit atau mati di pasar
unggas hidup, peternakan, dan halaman belakang di Jawa Timur.

• 27.020 unggas(ayam, bebek, dan kalkun) diamati oleh dokter hewan

• 226 sampel yang dikumpulkan dari unggas yang menunjukkan tanda-tanda
klinis infeksi HPAI H5N1
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Tujuan Pembelajaran and Metodologi (2/2)

Metodologi Pengujian Sampel:

• RT-PCR pada sampel swab orofaringeal dan virus yang diisolasi
dari penyeka kloaka unggas untuk dideteksi: 
• H5 HA dari Eurasia DAN Indonesia garis keturunan A (H5N1)

• H5 dari garis keturunan Eurasia A (H5N1) SAJA (untuk membedakan
garis keturunan)

• M gen influenza (untuk mendeteksi semua virus influenza A)

• Uji Hemagglutination-inhibition (HI) untuk mendeteksi
aktivitas antibodi terhadap: 
• H5N1 Eurasian lineage

• H5N1 Indonesian lineage

• H3N6 avian influenza

• Semua tes yang melibatkan hidup A (H5N1) dilakukan di 
laboratorium biosafety level 3.
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• Human seasonal H3N2
• 2009 pandemic H1N1



Temuan Kunci: Pengawasan Unggas

• Garis keturunan Eurasia H5N1 terdeteksi pada 31 sampel (0,115% 
unggas yang diamati), sedangkan garis keturunan Indonesia H5N1 
terdeteksi pada 6 sampel (0,022% unggas yang diamati).

• HPAI H5N1 terdeteksi lebih sering selama musim hujan 2014 
daripada selama musim kemarau 2013.
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Tabel 1. Isolasi Virus Influenza A dari Unggas Jawa Timu, Indonesia



Temuan Kunci: Pengawasan Manusia (1/3)
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Gambar 1. Distribusi titer 
Hemagglutination-inhibition 
(HI) terhadap virus avian 
influenza tipe A di antara
pekerja pasar unggas hidup.

Positive titers

• Di antara sampel serum dari 2014, 84% positif terhadap garis
keturunan Eurasia H5N1 dan 34% positif terhadap garis keturunan
Indonesia H5N1 dengan titer HI> 32.

• HPAI H5N1 tidak terdeteksi pada swab oropharyngeal, tetapi virus 
H1N1 pandemi musiman manusia H3N2 dan 2009 terdeteksi.



Temuan Kunci: Pengawasan

Manusia (2/3)
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Gambar 2. Distribusi titer Hemagglutination-
inhibition (HI) melawan virus influenza A / kalkun / 
Jawa Timur / Av154 / 2013 (H5N1) Eurasia (Av154 
[H5N1 Eur]) dan influenza musiman A / Sydney / 
5/1997 (H3N2 ) virus (Syd [H3N2])

• Tak satu pun dari kontrol yang 
sehat yang positif untuk
aktivitas antibodi terhadap
garis keturunan Eurasia H5N1.

• Sekitar 80% dari kontrol dan
pekerja pasar positif untuk
influenza musiman manusia.

Positive titers

Positive titers



Temuan Kunci: Pengawasan Manusia (3/3)

• Seropositivitas terhadap garis
keturunan Eurasia H5N1 
mencapai puncaknya pada
tahun 2014.
• Garis keturunan Indonesia 

H5N1 juga mencapai
puncaknya pada tahun 2014, 
tetapi pada titer yang jauh
lebih rendah.

• Tidak ada puncak signifikan
yang diamati untuk virus 
influenza musiman.

• Persentase pekerja yang 
terserap adalah 44% pada
tahun 2014, 3% pada tahun
2015, dan 4% pada tahun
2016.
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Gambar 4. Kinetika titer Hemagglutination-
inhibition (HI) melawan virus A influenza unggas
dan musiman manusia



Kesimpulan Penulis

• Virus H5N1 garis Eurasia sebelumnya telah menginfeksi pekerja
pasar unggas hidup. 
• Hasil seroconversion menunjukkan prevalensi tinggi infeksi virus HPAI 

H5N1 antara 2012 dan 2014.

• Deteksi virus influenza musiman dalam sampel swab dari beberapa
pekerja pasar berarti bahwa koinfeksi mungkin telah terjadi, 
menggarisbawahi pentingnya pemantauan koinfeksi di pasar unggas
hidup.

• Infeksi H5N1 kemungkinan ringan atau tanpa gejala.
• Titer antibodi terhadap H5N1 menurun setelah satu tahun, yang 

merupakan indikasi infeksi asimtomatik.

• Tidak ada peserta yang dirawat di rumah sakit dengan penyakit
pernapasan berat dan penyakit seperti influenza di antara peserta tidak
berkorelasi signifikan dengan infeksi H5N1.
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Field effectiveness of highly pathogenic 
avian influenza H5N1 vaccination in 
commercial layers in Indonesia

Simson Tarigan, Michael Haryadi Wibowo, Risa Indriani, 
Sumarningsih , Sidna Artanto, Syafrison Idris, Peter A. Durr, 
Widya Asmara, Esmaeil Ebrahimie, Mark A. Stevenson, Jagoda 
Ignjatovic

PLoS One. 2018 Jan 10;13(1):e0190947
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Latar Belakang
• Vaksinasi dengan vaksin flu burung yang tidak aktif telah

terbukti memiliki efek menguntungkan bagi unggas ternak, 
termasuk pencegahan tanda-tanda klinis dan kematian dan
pengurangan jumlah unggas yang terinfeksi.
• Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil vaksinasi termasuk jenis dan

kualitas vaksin, jadwal vaksinasi, dosis, dan metode administrasi.

• Saat ini, tidak ada rezim tunggal yang direkomendasikan untuk
vaksinasi HPAI unggas komersial di daerah endemik di 
Indonesia.
• Meskipun mayoritas lapisan unggas komersial di Indonesia divaksinasi, 

efektivitas vaksin di lapangan masih belum diketahui.
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Tujuan Pembelajaran:

• Evaluasi melalui pengambilan sampel longitudinal tingkat dan durasi vaksin AI 
H5N1 menginduksi kekebalan pada kelompok ayam petelur komersial
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Rezim
# kali divaksinasi 

sebelum berusia 19 
minggu

# kali divaksinasi 
setelah 19 minggu

Rezim A
(n = 8)

2-3 -

Rezim B
(n = 2) 

2 1

Rezim C
(n = 6) 

3-4 2-3

Rezim vaksinasi yang digunakan oleh peternakan
dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori:

Metodologi:

• Populasi penelitian: 16 
kelompok ternak komersial
menengah (Sektor 3) di Jawa
Barat (8) dan Yogyakarta (8)
• 25 unggas dipilih secara

acak dari masing-masing
kawanan

• Pengawasan longitudinal:
Sampel darah diambil pada
usia 18, 28, 38, 48, 58, dan 68 
minggu

• Pengujian sampel: Diuji untuk tingkat antibodi terhadap beberapa strain H5N1 
Indonesia menggunakan uji haemagglutination inhibition (HI)

Tujuan Pembelajaran dan Metodologi



Metodologi: Studi Tantangan

• Pada akhir pengawasan longitudinal, 22 burung dari reptil A 
dan 24 dari kawanan C percobaan secara eksperimen terinfeksi
HPAI H5N1.
• Virus tantangan: HPAI A / ayam / Jawa Barat / Subang-29/2007 (H5N1)

• Percobaan dilakukan di fasilitas eksperimen tingkat keamanan
biosafety

• Morbiditas dan mortalitas dimonitor di setiap kawanan

• Sampel darah dikumpulkan sebelum dan sesudah infeksi untuk
penentuan kadar antibodi H5N1 menggunakan assay HI

• Burung kontrol tidak tersedia karena burung yang tidak
divaksin memiliki risiko terhadap ternak dan tidak dapat
disimpan di peternakan komersial.
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Temuan Kunci

132

• Titer untuk rezim
kelompok ternak
secara signifikan lebih
rendah dibandingkan
dengan titer dari
kelompok reaktor B 
dan C.

• Titer bervariasi secara
signifikan antara
kelompok dalam
setiap rezim.

• Satu rezim Kawanan
domba tidak
menanggapi vaksinasi
(SL.1).

Fig 1. Titer inhibisi hemaglutinasi (HI) terhadap antigen hemagglutinating 
Sb29 H5N1 pada burung yang divaksinasi.

Rezim A Rezim B Rezim C Vaksinasi



Temuan Kunci
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• Durasi kekebalan
protektif bervariasi
antara kelompok ternak.

• Mayoritas ternak
dilindungi pada 18 wo (> 
60% burung dengan
tingkat antibodi yang 
protektif), tetapi jumlah
burung yang dilindungi
menurun tajam setelah
18 minggu di hampir
semua ternak.

• Hanya 2 kawanan dari
rezim C yang tetap
dilindungi pada 68 
minggu.

Fig 2. Proporsi unggas yang divaksinasi dengan penghambatan
hemaglutinasi pelindung (HI) ≥4log2.

Rezim A Rezim B Rezim C Vaksinasi



Temuan Kunci: Tantangan HPAI H5N1

• Jumlah burung yang terinfeksi pada tantangan secara signifikan lebih
rendah pada burung C rezim daripada burung A rezim.
• Tingkat kematian tidak berbeda secara signifikan di antara kelompok

ternak.

• Mayoritas unggas yang bertahan hidup memiliki tingkat
perlindungan antibodi pada saat infeksi, sedangkan mayoritas
unggas yang mati tidak.
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Outcome Rezim A Rezim C

Unggas terinfeksi 92% 54%

Tingkat kematian 75% 50%

Waktu Kematian 7.5 days 7.5 days



Kesimpulan Penulis

• Vaksinasi AI H5N1 memiliki hasil yang bervariasi, termasuk
kegagalan vaksin, dan sebagian besar tidak efektif dalam
memberikan kekebalan protektif jangka panjang.
• Efektivitas lapangan vaksinasi berbeda di semua kelompok, dan tidak ada

vaksin atau strategi vaksinasi yang secara konsisten efektif.
• Burung yang divaksinasi menggunakan Rezim A, strategi vaksinasi yang 

paling umum di Indonesia, dilindungi hingga 38%, tetapi lapisan Sektor 3 
umumnya disimpan sampai 80 hingga 100 wo.

• Secara umum, jumlah vaksinasi berkorelasi dengan tingkat antibodi: 
rezim A memiliki vaksinasi paling sedikit dan titer terendah, rezim C 
memiliki vaksinasi paling banyak dan titer tertinggi.
• Vaksinasi kawanan domba 3 - 4 kali sebelum dan 2 - 3 kali setelah umur 19 

minggu dapat memberikan perlindungan yang lebih tahan lama.
• Memantau tingkat antibodi pada kawanan yang divaksinasi dapat

menginformasikan waktu vaksinasi ulang untuk tanggapan yang lebih
efektif.
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DISKUSI KELOMPOK KECIL

Studi Kasus: HPAI



Instruksi

• Peserta akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil.

• Lihat Lembar Kerja Peserta: Studi Kasus Avian Influenza yang 
Sangat Patogenik di Paket Peserta Anda.
• Terstruktur mirip dengan Kerangka One Health Research Translation

• Termasuk pertanyaan diskusi yang terkait dengan langkah-langkah
Kerangka dan ruang untuk merekam catatan Anda

• Fasilitator akan memimpin kelompok kecil mereka melalui
diskusi Research Translation.
• Jika Anda memiliki pertanyaan tentang tujuan langkah atau arti

pertanyaan dalam lembar kerja, minta fasilitator Anda untuk klarifikasi.
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Struktur Pembahasan Research Translation

138

• Diskusi Research 
Translation akan dimulai
pada Langkah 2 karena
kami memilih publikasi
untuk evaluasi.

• Diskusi akan fokus pada
Langkah 2, 3, 4, dan 6 dari
Kerangka karena masukan
bersama dari peneliti dan
pembuat kebijakan sangat
penting untuk langkah-
langkah tersebut.

*

* Langkah-langkah yang dibahas selama latihan studi kasus

*
*

*



Panduan Peserta untuk Latihan Studi Kasus

1) Sebelum memulai latihan ini, peserta harus membaca publikasi
studi kasus.

2) Mintalah fasilitator untuk mengklarifikasi pertanyaan tentang
informasi latar belakang Research Translation, publikasi studi
kasus, dan instruksi kegiatan.

3) Selama latihan studi kasus, fokus pada pemahaman dan analisis
aplikasi potensial dari penelitian. Ketika mengkritisi metodologi
atau pilihan penelitian dari penulis, fokus pada bagaimana
kekurangan tersebut dapat mempengaruhi Research Translation.

4) Bersedia untuk menyumbangkan ide dan pengalaman Anda dan
secara aktif terlibat dalam diskusi kelompok.

5) Berinteraksi satu sama lain dengan cara yang mendorong
komunikasi terbuka dan pertukaran ide. 
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Referensi: Kerangka untuk Research Translation
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DISKUSI RINGKASAN

Studi Kasus: HPAI



Diskusi Ringkasan: Bagikan dan Bandingkan

Hasil Diskusi Kelompok Kecil

Pertanyaan yang perlu dipertimbangkan:

• Apa aplikasi potensial dari temuan penelitian dalam publikasi
yang dipilih yang diidentifikasi oleh kelompok Anda?
• Keterbatasan apa dari temuan penelitian yang dapat mempengaruhi

terjemahan?

• Apa hambatan sistem kesehatan yang dapat mencegah, membatasi, 
atau menunda terjemahan dari temuan penelitian?

• Manfaat apa dari mengintegrasikan riset dan perspektif
kebijakan yang diidentifikasi oleh kelompok Anda?
• Tantangan apa dan solusi potensial untuk komunikasi lintas-pilar yang 

diidentifikasi oleh kelompok Anda?

• Apakah grup Anda mengidentifikasi sesuatu yang mengejutkan
atau menarik tentang Research Translation dan One Health?

142



MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA RESEARCH

TRANSLATION KESEHATAN SATU DALAM PEKERJAAN

ANDA

Aktivitas Terakhir:



Tujuan Kegiatan

• Tujuan: Untuk mengeksplorasi bagaimana Anda dapat menggunakan
Kerangka Kerja Terjemahan Riset Kesehatan (OHRT) dalam karya
Anda: 
• Sendiri untuk mempromosikan research translation untuk mengatasi

tantangan penyakit zoonosis 

• Membangun jaringan One Health profesional Anda.

• Dalam kegiatan ini, Anda akan melakukannya:
• Mengevaluasi peran Anda dalam research translation di institusi Anda;

• Mengidentifikasi peluang research translation yang relevan dengan
pekerjaan Anda; dan

• Menilai jalur komunikasi di jaringan One Health Anda yang dapat
mendukung Research Translation.

• Keluaran: Rencana Tindakan Awal untuk mempromosikan research 
translation untuk mengatasi tantangan One Health sebagai bagian
dari tanggung jawab profesional Anda
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Instruksi

• Peserta akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil.

• Mengacu pada Lembar Kerja Peserta: Menggunakan Kerangka
Kerja, Research Translation Kesehatan Satu Pekerjaan Anda
dalam Paket Peserta Anda.
• Lembar kerja ini memberikan petunjuk terperinci, pertanyaan untuk

dipertimbangkan selama kegiatan, dan ruang untuk mencatat catatan
Anda.

• Peserta akan menyelesaikan kegiatan dalam kelompok kecil
mereka.
• Jika Anda memiliki pertanyaan tentang tujuan langkah atau arti

pertanyaan dalam lembar kerja, mintalah seorang fasilitator untuk
klarifikasi.
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Struktur Kegiatan

146

Langkah Format Waktu (menit)

Langkah 1 | Evaluasi Peran Anda 
dalam Research Translation

Penilaian Individu 5-10

Langkah 2 | Identifikasi Peluang
untuk Research Translation dalam
Pekerjaan Anda

Penilaian Individu 5 – 10 

Diskusi Kelompok Kecil 15 – 20 

Langkah 3 | Menilai Jalur 
Komunikasi di Jaringan One Health 
Anda

Penilaian Individu 5 – 10 

Diskusi Kelompok Kecil 15 – 20 

Langkah 4 | Kembangkan Rencana
Tindakan Awal Anda untuk
Mempromosikan Research 
Translation untuk Mengatasi Satu 
Tantangan Kesehatan

Penilaian Individu 15-20



Langkah 1
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Langkah Format Waktu (menit)

Langkah 1 | Evaluasi Peran Anda 
dalam Research Translation

Penilaian Individu 5-10

• Tuliskan jawaban atas pertanyaan lembar kerja (halaman 58 – 59).
• Pikirkan tentang kegiatan Research Translation yang merupakan atau

dapat menjadi bagian dari tanggung jawab profesional Anda.



Langkah 2
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Langkah Format Waktu 
(menit)

Langkah 2 | Identifikasi Peluang
untuk Research Translation dalam
Pekerjaan Anda

Penilaian Individu 5 – 10 

Diskusi Kelompok Kecil 15 – 20 

Penilaian individu
• Tuliskan jawaban atas pertanyaan di kolom kiri lembar kerja (halaman 60-

61).
• Jawablah baik pertanyaan untuk peneliti (halaman 60) atau pembuat

kebijakan (halaman 61), tergantung pada pengalaman, peran, dan tanggung
jawab Anda. 

Diskusi Kelompok Kecil
• Diskusikan jawaban Anda untuk penilaian individu dengan kelompok kecil

Anda.
• Gunakan pertanyaan di kolom kanan untuk memandu diskusi Anda.
• Tulis komentar dari diskusi di bagian catatan di sebelah kanan.



Langkah 3
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Langkah Format Waktu (menit)

Langkah 3 | Menilai Jalur 
Komunikasi di Jaringan One Health 
Anda

Penilaian Individu 5 – 10 

Diskusi Kelompok Kecil 15 – 20 

Penilaian Individu
• Tuliskan jawaban atas pertanyaan di kolom kiri lembar kerja (halaman 62-

63).
• Jawab kedua set pertanyaan sebelum diskusi kelompok kecil.

Diskusi Kelompok Kecil
• Diskusikan jawaban Anda untuk kedua set pertanyaan penilaian individu

dengan kelompok kecil Anda.
• Gunakan pertanyaan di kolom kanan untuk memandu diskusi Anda
• Tulis komentar dari diskusi di bagian catatan di sebelah kanan. 



Langkah 4
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Langkah Format Waktu 
(menit)

Langkah 4 | Kembangkan Rencana
Tindakan Awal Anda untuk
Mempromosikan Research Translation 
untuk Mengatasi Satu Tantangan
Kesehatan

Penilaian Individu 15-20

• Tuliskan jawaban atas pertanyaan di lembar kerja (halaman 65-66).
• Pertanyaan-pertanyaan ini mengharuskan Anda untuk mengevaluasi, 

mensintesis dan memprioritaskan ide dan diskusi dari Langkah 1 - 3 dari
kegiatan ini.

• Juga menarik dari pengalaman Anda dalam latihan studi kasus dan
kegiatan pemetaan jalur komunikasi.


