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Bismillahirrohmannirrohim, 

Yang terhormat, 
Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis WaH Amanat Universitas 

Airlangga, 
Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik Universitas 

Airlangga, 
Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Airlangga, 
Para Guru Besar Universitas Airlangga dan Guru Besar Tamu , 
Para Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas 

Airlangga, 
Para Direktur Direktorat di lingkungan Universitas Airlangga, 
Para Ketua dan Sekretaris Lembaga di lingkungan Universitas 

Airlangga, 
Koordinator Program Studi di Lingkungan Universitas 

Airlangga, 
Para sejawat, Dosen, dan segenap Civitas Akademika Universitas 
Airlangga, serta para undangan serta keluarga / kerabat yang 

saya cintai, 

Assalamu 'alaikum warahmatullah wa barakatuh, 

Pad a hari yang penuh berkah ini, perkenankan saya 
mengungkapkan rasa syukur dengan memuji kehadiran Allah 
SWT Alhamdulillahi Robbil'alamin, segala puji hanya untuk Allah , 
SWT yang memberikan limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-
Nya bagi kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul bersama 
dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia menghadiri sidang 
terbuka Senat Akademik Universitas Airlangga dalam acara 
pengukuhan saya sebagai Guru Besar Universitas Airlangga. 
Saya haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya disertai 
penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak dan 
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Ibu sekalian dalam pengukuhan ini. Sholawat salam semoga 

senantiasa tercurah kepadajunjungan kita Nabi Besar Muhamad 
SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga 

akhir zaman. Aamiin. 

Hadirin yang saya muliakan, 
. . aikan pidato 

Melalui mimbar InI, perkenankan saya menyamp .' 
kuhan terkait dengan bidang Hmu yang selama Inl saya 

pekng~ 'tu llmu Kesehatan Lingkungan. Judul orasi yang saya 
te unI, yal 
sampaikan adalah: 

PERUBAHAN IKLIM: 
PREDIKSI DAN PENGENDALIAN PENYAKIT yANG 

DITULARKAN BINATANG 
'klim sesungguhnya sedang da~ 

Dampak dari perubahan I 'krm telah melanda bUIlll 

telah terjadi di bumi ini, ~=;:b;::;e~a~ perubahan ikliDl;I: 

sej~k berju:::;:~:::~iah ~eDlberi~an da::~ :;::::t:ya 
keglatan m h l' klirn tidak saja rneruJuk kep hu permukaan 

p ruba an nnya su 
beda. e k an burni, narnunjuga menur~kl' ditandai dengan 
suhu permu a riode sekarang, perubahan 1 " l:manasan global". 
buIllL Pada pe hu yang dikenal dengan P bkan kepUnahan 

meningk~tnya s:rubahan iklim telah Dlen
yeb

: ah ekosisteDl d~ 
DalaIll seJarah p dan tumbuhan, mengu lobal member! 

. 'es satwa nasan g 
berbagal spesl b ban iklim dan pema . tem. punahnya 

. peru a b . ekoslS h 
eko1ogi buIllI. . g sangat serius ag

l 
twa dan tumbu a~ 

k negatlf yan buhan karena sa n kadar aIr 
darnpa dan tum ' kelembapa , 
berbagai jenis sa:::ransi terhadap suh~~ global Dlenyebkab:: 

'liki batas J{enaikan SU d berdampa p 
J1leJ1l1 ...,.,akanan. b an udara an 

rnber ........ . k lem ap 
dan s u . 1 aIr e nya sIk US ' 
terganggu 

pertumbuhan tumbuhan sehingga menghambat laju produktivitas 
primer. Kondisi ini pun memberikan pengaruh buruk untuk 
habitat dan kehidupan satwa. 

Perubahan iklim juga meningkatkan masalah lingkungan 
hidup serta dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat. 
Menurut teori H.L Blum seorang ahli kesehatan masyarakat, 
menyatakan bahwa derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi 
empat faktor utama yaitu lingkungan, perilaku masyarakat, 
pelayanan kesehatan dan genetik. Perubahan iklim yang 
mempengaruhi lingkungan fisik dan berkaitan dengan kesehatan 
masyarakat merupakan persoalan yang serius dan telah 
mencurahkan sebagian besar penelitian para ahli kesehatan 
lingkungan terutama di negara berkembang, seperti Indonesia. 
Pada saat ini secara global dunia mengalami masalah perubahan 
iklim. Adapun dampak perubahan iklim ini sangat kompleks 
mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat manusia. 
Dampak perubahan iklim yang sangat dirasakan adalah 
terjadinya peningkatan suhu, hari hujan dan curah hujan yang 
tidak teratur polanya serta terjadinya cuaca ekstrem. Kondisi 
ini akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat baik 
secara langsung maupun secara tidak langsung. Perubahan 
iklim secara langsung akan menurunkan fungsi lingkungan dan 
selanjutnya akan mengganggu kesehatan masyarakat terutama 
yang berhubungan dengan kejadian penyakit yang berbasis iklim. 
Dampak yang terbesar akibat dari perubahan iklim di dunia 
saat ini adalah adanya bencana EI Nino, merupakan bencana 
kekeringan yang terjadi yang terjadi akibat meningkatnya suhu 
dari rata-rata suhu normalnya sehingga terjadi perubahan musim 
yang sangat signifikan, hal ini berdampak pada kondisi lahan dan 
mempengaruhi produktivitas pertanian serta derajat kesehatan 

masyarakat. 
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Ada 88% dari masyarakat yang menerima dampak tersebut 
adalah anak-anak di dunia ketiga, karena mereka adalah pihak 
yang paling rentan, mereka adalah orang yang kekurangan gizi 
makanan, karena pelayanan kesehatan yang tidak memadai 
serta bermukim dl· ll·ngk .. K . d· . . ungan sanltasl yang buruk. eJa Ian 
Inl khususnya pada anak-anak di Afrika Asia Selatan, Asia 
ten d . ' ggara an wIlayah amerika latin. Bila hal ini berlangsung 
terus menerus aka k· . n menga Ibatkan bencana ekologi. Bencana 
ekologI terjadi akib t d . a a anya akumulasi dari seluruh rangkalan 
proses yang diakib tk 
ikli
.. a an oleh pemanasan global dan perubahan 
mdi bumi. 

Bapak/ibu hadirin yang saya hormati , 
Lingkungan d I h . . ke d a a a kombinasi dari kondisi fisik mebputl 

a aan sumber d 
m· I aya alam seperti tanah air energi surya, 

lnera serta fl d ' , 
de 'I ora an fauna yang tumbuh di darat dan laut, 

ngan embaga-Iemb . 
sebagai k t aga yang mencakup penciptaan manuSla 

epu usan b . . ·k 
Lingku . agalmana menggunakan lingkungan f1S1 . 

ngan Juga dapat d· . g 
ada d· k· lartlkan ke dalam segala sesuatu yan 

I se ltar manus· d 
kehidupan ma . la an mempengaruhi perkerobangan 

nusla. 
Lingku ngan terd· . ·k 

Komponen abiotik adalalrl atas komponen biotik dan abiotl . 
air, iklim kel b h semua benda mati seperti tanah, udara, 

, em apan h n 
biotik adalah I ' ca aya, dan suara. Adapun koropone 

sega a ses t h h~wan, manusia dan u~ u yang bernyawa seperti turobu a~, 
Lmgkungan m mlkro-organisme (virus dan bakterl). 
hi empunyai tig f . han 

dup manusia p a Ungsl dalam memenuhi kebutu 
. ertama r ·d P 

manusia agar d ' lngkungan memberikan ruang hI u . 
hid apat bert em . f gSI 

upnya. Kedu Ii pat tInggal dan melakukan un . 
In a, ngkungan . h yatl 

aupun non hay t. meruPakan sumber daya balk a 
a I yang b . n 

erslfat terbarukan. Ketiga, lingkunga 
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juga memberikan pelayanan pada manusia agar tetap mendukung 
kehidupan manusia. Lingkungan hidup manusia pada dasarnya 
ada dua bagian, yaitu internal dan eksternal. Lingkungan hidup 
internal merupakan suatu keadaan yang dinamis dan seimbang 
yang disebut homeostatis, sedangkan lingkungan hidup eksternal 
merupakan lingkungan di luar tubuh manusia yang terdiri atas 
tiga komponen, yaitu: 1) lingkungan fisik, bersifat abiotic atau 
benda mati seperti air, udara, tanah , iklim, cuaca, banjir, radiasi 
dan lain-lain; 2) lingkungan biologis, bersifat biotik atau benda 
hidup seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, parasite 
serangga yang dapat berperan sebagai agent penyakit reservoir 

infeksi, vector penyakit dan hospes intermediate; 3) lingkungan 
sosial, berupa kultur, adat-istiadat kebiasaan, kepercayaan, agama, 
sikap, gaya hidup, organisasi, social dan politik. 

Bapak/ibu hadirin yang saya hormati, 

IImu Kesehatan Lingkungan merupakan Hmu multidisipliner 
yang mempelajari dinamika hubungan interaksi antara sekelompok 
manusia atau masyarakat dengan berbagai perubahan komponen 
lingkungan hidup manusia yang diduga dapat menimbulkan 
gangguan kesehatan pada masyarakat dan mempelajari upaya 
untuk pengendalian, penanggulangan dan pencegahannya. 
Menurut WHO (World Health Organization), "Those aspects of 
human health and disease that are determined by factors in the 
environment. It also refers to the theory and practice of assessing 
and controlling factors in the environment that can potentially affect 

health.", artinya kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan 
ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat 

menjamin keadaan sehat dari manusia. 
Kontribusi lingkungan dalam mewujudkan derajat 

kesehatan merupakan hal yang esensial di samping masalah 
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p~rilaku masyarakat, pelayanan kesehatan dan faktor keturunan. 
Lmgkungan membe ika k 'b' r n ontrl USI terbesar terhadap timbulnya 
masalah kesehatan k r masyara at. Ruang lingkup kesehatan 
Ingkungan menurut WHO, adalah : 
1 Pengelolaan air B 2 P b uangan dan pengendalian pencemaran; 

em uangan Sampah Padat. 
3 Pengendalian Vektor ' , 
4 Pencegahan/pen d I' . gen a Ian pencemaran tanah oleh ekskreta 

manUSla; 

5 Higiene makan t 
6 P an, ermasuk higiene susu· 

engendalian pencemaran udara' ' 
7 Pengendalian radiasi' ' 
8 Kesehatan kerja; , 

9 Pengendalian kebi . 
10 P slngan; 

erumahan dan pemukiman' 
11 Aspek kesling d ' 
12 P an transportasi udara' 

erencanaan da h d ' 
13 Pencegah k era an perkotaan; 
14 R . an ecelakaan; 

ekreasl umu d 
15 Tindak . m an pariwisata; 

an-tlndakan sa' . 
keadaan epid'/ nltasl yang berhubungan dengan 

eml wabah b h penduduk; , encana alam dan perpinda an 

16 ~indakan pencegahan' . 
hngkungan' yang dlperlukan untuk menjaIlUn 

17 ' Penyediaan air mi' num. 

Menurut Dnd K ang-Dnd 
esehatan, Upay k ang nomor 36 tahun 2009 tentang 

me . a esehata I' k . WUjudkan kualit r n Ingkungan ditujukan untu 
blOlOgi, maupun SOSi~s Ingkungan yang sehat baik fisik, kiIllia, 
der~;at k Yang mero kink' ai """ esehatan yan . ung an setiap orang mencaP 

g setlnggi-tingain b 4 ya. 
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Bapak/ibu hadirin yang saya hormati, 

Perubahan iklim kini menjadi topik utama yang selalu 
didiskusikan karena potensi dampak yang dihasilkannya akan 
mengancam kelangsungan hidup manusia di muka bumi ini. 
Beragam pengamatan dan hasil observasi yang membuktikan 
bahwa iklim dunia mengalami perubahan, telah banyak dilakukan 
dan tidak sedikit yang juga telah dipublikasikan. Berdasarkan 
hasil-hasil penelitian tersebut, Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) sebagai organisasi dunia yang terdiri atas sejumlah 
pakar dari berbagai negara yang berfokus pada perubahan iklim 
telah menghasilkan beragam skenario perubahan iklim global di 
masa depan, dampak yang akan dihasilkannya, serta upaya-upaya 
adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi fenomena alam tersebut. 
Pada saat ini secara global dunia mengalami masalah perubahan 
iklim. Adapun dampak perubahan iklim ini sangat kompleks 
mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. 

Dampak perubahan iklim yang sangat dirasakan adalah 
terjadinya peningkatan suhu, peningkatan curah hujan dan 
terjadinya perubahan cuaca ekstrem. Perubahan iklim ini 
akan berpengaruh terhadap kesehatan manusia baik secara 
langsung maupun secara tidak langsung. Perubahan iklim secara 
langsung akan merugikan kesehatan masyarakat terutama yang 
berhubungan dengan kejadian penyakit, terutama penyakit yang 
ditularkan oleh vektor seperti demam berdarah. Efek perubahan 
iklim yang tidak langsung terhadap kesehatan manusia adalah 
melalui penyakit yang ditularkan serangga dan hewan pengerat
menular (misalnya, malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD), 
Chikungunya, virus demam west nile, penyakit lyme dan 
hantavirus pulmonary syndrome. Demam Berdarah Dengue 
(DBD) merupakan penyakit yang ditularkan oleh vektor nyamuk 
Aedes Sp. Perkembangan vektor penyakit dapat dipengaruhi 
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terjadinya perubahan iklim melalui berbagai cara: 1) unsur cuaca 
memen~aruhi metabolisme, pertumbuhan, perkembangan dan 
POpulasl nyamuk tersebut; 2) curah hujan dengan penyinaran yang 
relatifpanjang tur t h··· k u memengaru I habitat perlndukan nyamu 
Aedes Sp. 

Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca harian selama jangka 
waktu tertentu (satu tab ) S ... un. ementara, cuaca keadaan udara yang 
terdirl darl variabel h k I . su u, e embapan, arah dan kecepatan angln 
pada waktu tertentu d . an area tertentu yang relatif sempit . Iklllll 
secara global membent k I h 
d 1_ U po a perubahan suhu, kelembapan, ara 
an Aecepatan anai . 
I . o .. n yang menclptakan pola musim. Perubahan 

po a muslm hujan m . k 
t h ' USlm emarau, musim dingin dari tahun ke 
a un menunjukkan b h .. . Kin. a wa terjadlnya perubahan iklim dunla. 

I, p~rubahan pola musim itu sudah dirasakan 
DI Indonesia . k . 

diperkirak . ,penlng atan rata-rata curah hujan bulanan 
an aklbat pema . h 

untuk P b nasan global, Panel Antar-Pemerlnta 
eru ahan C (1 

Change/IPCC) d uaca ntergovernmental Panel on Climate 

data IPCC D. I
alam la~orannya menyebutkan bahwa berdasarkan 

. IndonesIa t 1 h t . . t tahunan t ' e a erjadl kenaikan suhu rata-ra a 
an ara 0 2 1 d . 

salah satu akib ,- erajat Celcius dan hal itu merupakan 
at pemanas 1 b h suhu rata-rat ·t d an goal. Menurut IPCC, peruba an 

a I u apat m k· 
produksi pan . enga Ibatkan antara lain penurunao 

gan, sehlngg d 
kelaparan pen· ka a apat meningkatkan risiko beocaoa 

, 109 tan ke ak . d . 
peningkatan k . . rus an peslsir akibat banjir dan ba ai, 
d· asus gizi bu k d la 
Istribusi hewan d ru an diare, dan perubahan po 

an serangga b . . Perubahan se agal vektor penyaklt. 
d secara tem al .. . 
an kelembap b por dan spasial pada suhu, pres1pltasl

, 
. an erdasarka b ·krJll 

yang diutarakan IPC n eragam skenario perubahan I I . 
b· I C secara t·d k hi 

10 ogi dan ekol . I a langsung akan mempengarU 
ogI vektor d h ·k) 

serta risiko penul an ost intermediate (agen patogeol 

m aran. Meski d at engatur suhu . t Pun secara biologi arthropoda ap 
In ernal dala t t si 

8 In ubuhnya dengan cara adap a 

perilaku, secara fisiologis kelompok fauna ini sangat tergantung 
pada kondisi iklim/lingkungannya bagi kelangsungan hidup dan 
perkembangannya. 

Musim kemarau yang basah ini berpotensi mendukung 
terjadinya perubahan kondisi lingkungan yang di antaranya 
meningkatnya kuantitas habitat perkembangbiakan Aedes aegypti 

selain sebagai vektor DBD dan Demam Kuning (yellow fever), juga 
pembawa virus Zika. Anopheles sp sebagai vector malaria serta 
beberapa spesies nyamuk lainnya. Iklim juga berpengaruh dengan 
aktivitas tikus (rodent) sebagai pembawa penyakit leptospirosis, 

pes (sampar), murine typhus, scrub typhus, hantavirus pUlmonary 

syndrome (HPS) dan rat bite fever. Meningkatnya intensitas curah 
hujan akan meningkatkan kelembapan, dan suhu yang sesuai tidak 
hanya akan meningkatkan umur vektor dan rodent, namun juga 
mendukung aktivitas nyamuk dan tikus secara keseluruhan. 

Secara biologis, diperkirakan perubahan iklim memainkan 
peran penting terjadinya penularan penyakit yang ditularkan 
vector/ rodent. Karakteristik penularan penyakit ini terjadi melalui 
kontak langsung antara manusia dan vektor. Kejadian penyakit 
tular vektor ini bergantung kepada hubungan segitiga antara 
hospes, patogenitas dan vektor. Apabila terjadi ketidakseimbangan 
dalam hubungan ketiga faktor tersebut maka akan berdampak 
kepada timbulnya epidemi penyakit. Sebagai contoh, meningkatnya 
kepadatan vektor akan meningkatkan peluang menggigit (biting 

rate) dan mengarah kepada meningkatnya peluang terjadinya 
penularan. Hal yang terpenting adalah bahwa hampir semua 
organisme termasuk vektor, patogen dan hospes bertahan hidup dan 
bereproduksi pada kondisi lingkungan yang spesifik. Temperatur 
optimum bagi perkembangbiakan Aedes. aegypti adalah 28QC. 
Tingkat kelembapan udara yang tinggi akibat meningkatnya 
curah hujan dan dikombinasikan dengan temperatur tersebut 
tidak hanya akan memperpanjang umur nyamuk namun juga 
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mendukung aktivitas nyamuk secara keseluruhan. Umur nyamuk 
yang lebih panjang tentunya akan meningkatkan peluang bagi 

virus dengue untuk menyelesaikan masa inkubasi ekstrinsiknya. 
Kewaspadaan terhadap terjadinya perubahan iklim khususnya 

yang saat ini tengah terjadi patut mendapat perhatian dari tenaga 
kesehatan terkait karena tidak dapat disangkal ada hubungan 
yang erat antara kasus DBD dan iklim. 

Luaran dari bentuk kewaspadaan tersebut adalah langkah
langkah penting yang harus segera diambil untuk mencegah 

terjadinya peningkatan kasus. Himbauan secara intens dilakukan 
agar masyarakat senantiasa waspada terhadap penularan DBD 

karen a keberhasilan mengendalikan penularan dan penyebaran 

DBD akan sangat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat itu 
sendiri. Kejadian penyakit yang ditularkan oleh binatang seperti 

~ dema.m ~er~arah dengue, chikungunya, west nile, virus 
, filanaszs dipengaruhi oleh keberadaan vektor (nyaIlluk), 

agen patogen b 'k . . an 
. al paraslt maupun virus, dan hngkung . 

Blnat~ng--dalam hal ini serangga nyamuk--, dinyatakan 
sebagal vektor J"k " . tuk 

I a memlhkl kapasitas atau kemampuan un 
mengakomodasi k h'd ya 
I d'k e I upan agen patogen dan menularkann . 
n I ator kemamp . d pat 

d'k . . uan nyamuk sebagai vektor penyaklt a 
I uantlflkasi den '1 . kuP 

d gan nl al kapasitas vektorial maupun eU 
engan mengamati k b nik 

I . e eradaan parasit virus dan agen patoge 
alnnya secara kual' t· '. . " . cal 

ina I . I atlf. Darl SISI agen patogenik, entomologt 
cu ation rate men' di uku . tuk 

hidup d b ga ran kesuksesan agen patogenlk un 
an erkembang b' ak eli . d' fase 

yang infektif. I dalam tubuh nyamuk menJa 1 

Namun, faktor ft k dari 
kondisi I' k - a tor penentu tersebut, tidak terlepas 

109 ungan di k' . yang 
tergantun se Itarnya Kondisi iklim mlkro 

gpada iklim' gaIl 
hid u p da makro sangat menentukan keberlangsun 

n perkemba nik. 
Perkemba ngan vektor dan agen patoge 

ngan larva. dan 
sangat dltentukan oleh keberadaan 
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karakteristik habitatnya antara lain salinitas, derajat keasaman, 
suhu air, flora dan fauna air, dan tipe vegetasi di sekitarnya. Lalu 
ketika beranjak dewasa, perilaku nyamuk terhadap manusia yang 
salah satunya diindikasikan dengan banyaknya dan frekuensi 
nyamuk yang menggigit manusia, sangat dipengaruhi oleh curah 
hujan, suhu, kelembapan, arah dan kecepatan angin. 

Bapak/ibu hadirin yang saya hormati, 

Beberapa studi kasus penyakit yang ditularkan binatang 
akibat dampak dari perubahan iklim, seperti Demam Berdarah 
dengue (DBD), chikungunya, malaria, filariasis dan leptospirosis. 

Pada Demam Berdarah dengue (DBD) Nyamuk Aedes aegypti juga 

berperan dalam penularan sejumlah arboviruses (arthr~pod-borne 
virus), seperti dengue, virus Zika (ZIKV), demam kunlng (yellow 

{ever). Demam berdarah dengue ditularkan .kepad~ m~usia melalu~ 
vektor aedes aegypti yang umumnya leblh serIng dltemukan dl 
lingkungan padat penduduk di perkotaan karen a nyamuk ini 
berjarak terbang hanya 100 meter serta bersif~t anthroPophil~c, 
artinya nyamuk aedes aegypti lebih menyukal d.arah manus~a, 
karena manusia yang memiliki tiga tipe kelenJar pada kuht, 
kelenjar sebaceceous, kelenjar yang terdapat di wajah dan kepala, 

k 1 · l'ne adalah yang keluar dalam suhu tertentu dan e enJar eccr .. . 
k I · . e yaitu kelenjar bau yang dltemukan dl ketlak dan e enJar aprocl,n 
wilayah seputar alat kelamin. 

Kelenjar eccrine inilah yang membedakan antara bau 
. d alia lainnya kelenjar ini mengandung molekul manUSla an mam , , ,.. . , 

d · k carboxylic yang tIdak dlmlhkl mamaha yang lnama an , 
. K 1 . inilah yang dalam penciuman nyamuk sangat lalnnya, e enJar . 

membangkitkan selera untuk menggigit maupun menghlsa~ darah. 

b k bang biak pada Tempat penampungan aIr (TPA) Aedes Sp er em . 
. b ga tempat minum burung, dispenser maupun buatan seperti vas un , 
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tempat penampung . AC P an air . ermasalahan penyakit dengue 
umumnya merebak pad akhi . 
k 

a r muslm penghujan atau awal musim 
emarau. Beberapa lap b oran menye utkan keterkaitannya dengan 

eurah hujan tingai 
b'" yang menyebabkan banjir memungkinkan 

muneulnya penyakit d '. 
d 

. engue, aklbat sIsa-sisa genangan air yang 
a a potenslal menjad' t '. I empat perkembangbiakan vektor serta 
mlgrasl penduduk de . . ' . 

b 
ngan ragam kondisl kesehatan dan imunltas 

pasea eneana berpote . I 
P 

nSI pu a menularkan virus dengue. 
ada beberapa p I't' . d . ene I Ian telah menunjukkan bahwa dl 

aerah endeIDls den e t I h . . adal h gu e a terJadl transovarial. Transovarial 
a penularan path . ke ' ogen VIrus dengue dari serangga infected 

generasl serangga b 'k 
Transm' , . erl utnya, melalui telur yang dikeluarkan. 

lSI vertlkal pad A " 
memerluk . a e. aegyptz darl daerah endemis DBD 

an perhatIan te d" V) 
transmisl' v t' I rsen Irl. Pada Zika virus (ZIK 

er lea telah d' " d' hasilnya . IUJI I laboratorium di Meksiko dan 
menunJukkan b h . . 

seeara tran' a wa virus Zika (ZIKV) berpotensl 
sovarlal dala t I . 

maupun Aedes lb . m e ur Aedes Sp baik di Aedes aegyptt 
a opzctus Pad b l' I h melaporkan ad d . a u an AprIl 2017 Singapura te a 
a ua kasus pd' , d tahun 2016 d en erita VIrus zika (ZIKV) , pa a 

an awal tahu 20 . 
fokus peneliti ah' n 17 VIrus Zika menjadi salah satu 

an II keseh t . . 
sekaligus men . a an dunla, dan berusaha mendetekS1 

ginvestigas' 'k mempunyai Cas F I penyebaran virus ini karena Zl a 
e atalit R ' 

dan SARS. Lebih d . Y ate (CFR) yang tinggi dibanding Ebola 

Zika (ZIKV). arl 70 Negara di dunia berisiko tertular viruS 

. Virus Zika (ZIKV) me . 
Zika adalah viru nular melalui Nyamuk Aedes aegypU 

syangmen I d 
aegypti. Penyeba ,u ar seeara seksuallewat nyaIllukAe eS 
K I ran VIrus Z'k . e ahiran bam b '. I a Juga mempengaruhi kehami1an. 
k oT.L erIslko e t d' 

awasan Amerik T aea . Perjalanan virus Zika muneul 1 
, a engahd '1 

seJak 2014. Sec . an Amerika Selatan terutama Brasl 
ara ePldemi 1 . ' V) 

Pads. awal Maret 2016 berb O.Ogl penyebaran virus zika (ZIJ{ 
aSIS data sosioekonomi dan pola euaea 

12 

sesuai dengan binomik nyamuk Aedes aegypti. Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) memprediksi virus zika (ZIKV) 
akan menyebar ke Utara khususnya kawasan Asia Afrika. Lebih 
kurang 2.6 miliar masyarakat Asia dan Afrika berisiko terkena 
virus ini, Penyebaran virus Zika (ZIKV) di Asia akan merambah 
Tiongkok, Jepang, Australia, sebagian besar negara-negara Asia 
Tenggara (termasuk Indonesia) dan kepulauan Pasifik. Bahkan 
kasus virus Zika di Singapura sudah meneapai 151 kasus, dari 
data yang diambil1 September 2016. Sementara caeatan pelaporan 
kasus virus Zika (ZIKV) di Indonesia belum ada, padahal nyamuk 
Aedes aegypti banyak ditemukan di wilayah Indonesia. 

Bapak/ibu hadirin yang saya hormati, 

Chikungunya adalah penyakit virus yang menyerang manusia 
melalui gigitan nyamukAedes aegypti atau Aedes albopictus. Virus 
ehikungunya yaitu alphavirus termasuk kelompok gen alfavirus 
dari famili Togaviridae yang banyak ditemukan di negara-negara 
tropis. Umumnya Aedes aegypti atau Aedes albopictus menyerang 
di siang hari, namun gigitan terutama terjadi saat dini hari dan 

sore hari. Masyarakat lebih rentan akan terserang saat berada di 
luar rumah, meski tidak menutup kemungkinan bahwa nyamuk 
Aedes albopictus juga dapat menyerang di dalam ruangan. Penyakit 
demam chikunya nya memiliki case fatality rendah (CFR) atau 
tidak mematikan seperti demam berdarah dengue (DBD). Di 
Indonesia Chikungunya tersebar di seluruh propinsi, yang ini 

dapat terjadi pada saat akhir musim hujan. 
Penyakit infeksi lainnya yang potensial terjadi berkaitan 

dengan iklim adalah filariasis, akibat terjadi saat pasca banjir. 
Agen penyakit ini adalah eacing mikroskopik filaria dari Famili 
Filarioidae. Nematoda Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, 

atau B.timori ditularkan melalui perantara nyamuk Culex 
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--

quinquefasciatus, Aedes, dan Mansonia (Asia Pasifik dan Amerika) 
dan Anopheles (Afrika), 

d
' 80Kini, filariasis mengancam lebih dari 120 juta penduduk 
I negara tropis db' , 
db' an su -tropis ASIa, Afrika Pasifik selatan 
am se agIan Karibia dan Am 'k ' , 

d ak en a Selatan, Penelitian mengenaI 
amp perubahan iklim d " , , 

dilapo kan C engan keJadlan penyakit filariasis Inl 
r enters for Dis C 

mengungk k ease ontrol and Prevention (CDC) yang 
ap an adanya k ki 

filariasis di Mal ' , emung nan peningkatan penularan 
aWl AfrIka I d ' , 

Filariasis m k ' n onesla yang berada di iklim tropIS, 
erupa an reeme~' d' 

dulunya pernah d 'gl,ng l,seases, yaitu penyakit yang 
a a mengh'l ' 

Filariasis me k' lang sekarang muneul kembab, 
rupa an pen k't ' 

ditularkan melal ' " ya I menular dan bersifat kronls 
lU gIgItan nyamuk, 

Ada 23 spesies nyamuk ' 
Mansonia, Aedes d A' darl genus Anopheles, Culex, 
genera nyamuk. veankt r:l,geres. Infeksi menyebar melalui banyak 

, or r'luch . b 
dan anopheles' kt erena ancrofti adalah aedes, culex, 

, ve or Bru . 
mansonia. Microfilaria dim:l,a malayi adalah anopheles dan 
torax serangga d- k an oleh nyamuk berkembang di otot 

, an emudian ' . 
mulut serangga J'k matur dan bermigrasi ke bagian 
'. . I a nyallluk t' . 

mIcrofIlaria mas k k erlnfeksl menggigit inang baru, 
al u e temp t . . . 

s uran limfatik di a glgltan dan akhirnya mencapa1 
. ' mana me k 

menimbulkan kecacatan b re a menjadi matur. Filariasis dapat 
organ kelalllin. Fil . . erupa oedema pada kaki tangan serta 
di b b anasl,S me b . 
d e erapa puIau seperti ~e ar di seluruh wilayah IndoneSia 

an kepulauan Nusa Ten antan, Sulawesi, Sumatera, BataIll, 
Selatan bersifat Z . ggara. Brugia malavi di Kalimantan 
bin t oonoszs ka 'oF • 

a ang, kucing m rena dari penangkapan berbaga1 
stadium d ,onYet dau 1 :yi 

ewasa dan k n lllengandung Brugia rna a. 
maup h ve torn d . 

un eWan, ya apat menggigit baik roanuSla 
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Bapak/ibu hadirin yang saya hormati, 

Indonesia terletak di negara tropis dengan suhu rata-rata 
28 C 0 dan kelembapan udara relatif rata-rata 80% , merupakan 
suhu dan kelembapan yang optimum untuk tumbuh kembang 

nyamuk Anopheles sp, Kita sudah tahu bahwa malaria disebabkan 
oleh parasit protozoa yaitu plasmodium yang ditularkan melalui 
gigitan nyamuk anopheles betina infektif. Interaksi antara nyamuk 
Anopheles spp, parasit Plasmodium, iklim, dan lingkungan fisik 
yang mengakibatkan siklus malaria. Kompleksnya interaksi 
ini menyebabkan pengendalian penyakit malaria masih terus 
dikembangkan hingga saat ini. Pengendalian terhadap vektor 

dan upaya pengobatan anti malaria telah seringkali dilakukan. 

Namun, malaria tidak pernah hilang di muka bumi ini dan masih 
menyimpan potensi mengancam kelangsungan hidup manusia. 
Cuaca atau iklim besar pengaruhnya dengan pola siklus hidup 
nyamuk dan penularannya baik pada manusia maupun hewan. 
Sebagian besar nyamuk Anopheles akan menggigit pada waktu 
se~a atau malam hari, pada beberapa spesies nyamuk mempunyai 

puncak gigitan pada tengah malam hingga fajar. 

Pad a manusia terdapat empat spesies plasmodium yaitu 

plasmodium falcifarum, plasmodium vivax, plasmodium malariae 
dan plasmodium ovale. Di Indonesia, lebih di dominasi plasmodium 
falciparum dan plasmodium vivax. Plasmodium falciparum 
menyebabkan malaria tropika, plasmodium vivax menyebabkan 
malaria tertiana, plasmodium malariae menyebabkan malaria 
quartana dan plasmodium ovale menyebabkan malaria ovale. 

Pada tahun 2002 telah ditemukan plasmodium knowlesi sebagai 

penyebab malaria pada manusia di Kalimantan Utara. Pada 
umumnya, parasit plasmodium knowlesi ini ditemukan di binatang 
kera ekor panjang (Macaca fascicularis) dan kera ekor babi (Macaca 
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nemesmna). Kasus penderita malaria knowlesi menyebar di China, 
Myanmar, Singapura, Malaysia, Philipina dan Indonesia. 

.Menurunnya fungsi hutan menjadi kebun kelapa sawit 
merungkatkan sebaran dari kasus malaria knowlesi. Perambahan 

hutan .menjadi ladang dan sawah menjadikan peluang penyakit 
zoonotzk. Perubahan lingkungan dan kondisi iklim mengakibatkan 
kera ekor paniang ( fi' . 

:I macaca asczcularIs) dan kera ekor babi (macaca 
nemestrina) menca . t t . . rl empa perhndungan ke arah pemukiman 
masya~akat dan menularkan malaria knowlesi. 

LI~gkungan berperan sangat penting dalam penularan 
penyakit malari MI' d . . . a. a aria, engan beragam vektor dan kondisl 
ekologI, rnemilik' k kh '. , , I e as an dl setlap lokasi. Kaitannya dengan 
Iklim dan perubahann I' , , 

I 
' ya, pene ItIan tentang eksistensi penyakit 

rna aria di teng h £ 
dilak k a enomena perubahan iklim telah banyak 
2001 u an dan hasilnya pun beragam, Bukti pada tahun 1981-

mengungkapkan 'k 
m ' din" pening atan suhu karena EI-Nino selama 

USlm gIn di daerah d t " 
tingai I' a aran tInggI utara Pakistan mendorong 

o .. nya aJu penularan m I 's ' h 
huian d' d t, a arIa, ebahknya, peningkatan cura 

:I I a aran tmggi T ' 
1997 k anzarua pada kurun waktu EI-Nino tahun 

, asus malaria justr ' 
yang tinggi telah men a u menurun karen a diduga curah hUJan 
nyarnuk P 'k Y pu tempat-tempat perkembangbiakan 

, ening atan tem 
juga diperk' k peratur dan curah hujan di Uganda 

Ira an penyebab ' , 
itu bencana k k ' penlngkatan kasus malaria, Seiain 

, e eringan akib t EI ' 
dengan keiad' ,a -NIno dilaporkan berkaitan erat 

P ,~ Ian malarIa di Papua, 
erungkatan kasus mal . , 

menjadi dampak ,aria di masa depan telah diperkirakan 
potenslal at . d' 

IPCC (2007) as perubahan iklim yang terJa I, 
mengemukakan b h 

infrastruktur I a wa pada daerah-daerah dengan 
ayanan keseh t k 

serta suhu saat' , a an yang terbatas atau buru , 
Ini atau di ' 

penularan penyak't ,masa depan cocok bagi terjadlnya 
I , penIngkat h .. h an su u selrlng dengan cura 
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hujan akan menyebabkan berbagai penyakit bersumber binatang 
seperti malaria, dengue, dan leishmaniasis. Suhu yang tinggi, 
didukung oleh pola curah hujan dan muka air yang kondusif, 
akan memperpanjang masa musim penularan di daerah-daerah 
endemis. Di daerah lain, perubahan iklimjustru akan mengurangi 
laju penularan sebagai akibat berkurangnya curah hujan atau 
suhu yang terlalu tinggi. Perubahan iklim diperkirakan akan 
berpengaruh secara spasial-temporal terhadap malaria. Perubahan 
iklim akan mempengaruhi distribusi vektor sehingga akan muncul 
epidemi malaria di daerah-daerah yang baru dan menghilangnya 
kasus malaria di daerah endemis. Peningkatan kejadian malaria 
dan Kejadian Luar Biasa (KLB) malaria disebabkan perubahan 
lingkungan fisik termasuk komponen iklim yaitu curah hujan, 
hari hujan, kelembapan relatif, suhu, lama penyinaran matahari, 
perubahan fungsi lahan. Adanya perubahan cuaca seperti adanya 
hujan lokal mengakibatkan kejadian penyakit yang berbasis iklim 

meningkat. 

Bapak/ibu hadirin yang saya hormati, 

Japanese encephalitis (JE) merupakan penyakit infeksi akut 
pada Susunan Saraf Pusat (SSP). Babi dan unggas merupakan 
reservoir virus ini, penularan dari manusia ke manusia lain 
melalui gigitan nyamuk culex sp. Japanese Encephalitis (JE) virus 
adalah flavivirus yang berhubungan dengan demam berdarah 
(DBD), demam kuning (yelow fever) dan virus West Nile. Virus 
ini menyebar pada manusia melalui gigitan nyamuk. Japanese 

Encephalitis adalah penyebab utama virus ensefalitis virus 

di negara-negara Asia. Seperti yang diungkapkan oleh WHO, 
Japanese Encephalitis mencapai sekitar 68.000 kasus klinis setiap 
tahun. Sekitar 24 negara di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik 
Barat memiliki risiko tinggi Japanese Encephalitis, Hingga saat ini 
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belum ada obat yang d"t k • . 1 emu an untuk menyembuhkan penyakit 
1m. 

Pengobatan yang dilakuk .. 
inti k . d. an masih difokuskan pada penganan 

e SI an geJala kli . v k . nlS yang parah. Untungnya, masih ada 
a SIn yang aman d ti k ·f ~ an e e tl yang tersedia untuk mencegah 
apanese Encephalitis K 

did k . . asus pertama Japanese Encephalitis 
o umentaslkan pada t h . 

infeksi. T a un 1871 dl Jepang. Sebagian besar 
virus eJapanese E h I·" . 

sepertI" d ncep a ztzs rlngan menunjukkan gejala 
emam, sakit ke al 

tidak J. ela Pd. .p a atau bahkan beberapa gejala yang 
s. a a Infeksl ya h· 

seperti demam tin. . ng para ,geJala yang dimunculkan 
diri koma k. ggI, sakit kepala, leher kaku, tidak sadarkan 

, ,eJang, lumpuh db· 
ini bahk an ahkan kematian. Penyaklt 

an mampu menyeb bk 
penderita y a an kematian hingga 30% pada 

ang mengalami . IS. . 
yang bertaha h.d geJa a. ekltar 20% -30% penderlta 

n 1 up mengal . 
atau neuroloals amI masalah intelektual, perilaku 

1:)" permanen se t· k 
atau bahkan mi. k. per 1 elumpuhan, kejang berulang 

u at ehilang k 
Japanese Enche lit. . an emampuannya untuk berbicara. 

d 
" pa IS dltularka d . . .. 

arl nyamuk yan t . n pa a manUSla meialul glgltan 
g erlnfeksi cui h· 

nyamuk culex S t t. ex se Ingga dikenal dengan nama 
. . aa ennfek· 

VIremia (virus dal . Sl, seseorang tidak mengembangkan 
am aliran d ah) . 

nyamuk yang men .. ar yang cukup untuk menginfeksl 

Di B .. ggIgItnya. 
ali, tlngginya kej d· 

dengan banyakn a Ian Japanese Encephalitis dikaitkan 
t ya persawah 
ersebut. Kejadia an dan peternakan babi di area 

. n penyakit ~ d 
manusla biasanya . apanese Encephalitis (JE) pa a 
b h menlngkat d . . er ubungan d pa a musim penghujan. Hal Inl 
n engan adan b " t 
yamuk berkemb . ya reedzng place untuk texnpa 
k ang blak h· 

a an menyebakan .' se Ingga banyaknya breding place 
penul populasl nya k . ·k ar penyakit. ." mu akan meningkat dan rlSI 0 

Inl Juga meningkat. 
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Bapak/ibu hadirin yang saya hormati, 

Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh spesies 
bakteri Leptospira yang termasuk dalam klasifikasi spirochaetes, 
ditularkan melalui kotoran atau urine dari tikus jenis Ratus 

novegicus. Leptospirosis terjadi di seluruh dunia, baik di daerah 
urban maupun rural di iklim tropis maupun sub tropis. Penyakit 
ini terutama berisiko terhadap orang yang bekerja di luar ruangan 
yang berinteraksi dengan hewan. Selain itu, Leptospirosis juga 
berisiko terhadap individu yang terpapar air yang terkontaminasi 
dari kotoran ataupun air kencing tikus .. Puncak kejadian 
Leptospirosis terutama terjadi pada saat musim hujan dan banjir. 

Iklim yang sesuai untuk perkembangbiakan Leptospirosis adalah 

udara yang hangat serta tanah yang basah atau becek dengan 
pH alkalis. Kondisi ini banyak ditemukan di negara tropis. Oleh 
sebab itu, kasus leptospirosis 1000 kali lebih banyak ditemukan di 
negara-negara beriklim tropis, dibandingkan negara beriklim sub 
tropis dengan risiko penyakit leptospirosis yang lebih berate 

Angka kejadian Leptospirosis di negara tropis basah 5--

20/100.000 penduduk per tahun. World Health Organization 

(WHO), Organisasi Kesehatan dunia mencatat kasus Leptospirosis 

di daerah beriklim subtropis, diperkirakan berjumlah 0.1-1 per 
100.000 orang setiap tahun, sedangkan di daerah beriklim tropis 
kasus ini meningkat menjadi lebih dari 10 per 100.000 orang 
setiap tahun. Pada saat wabah sebanyak lebih dari 100 orang dari 
kelompok berisiko tinggi di antara 100.000 orang dapat terinfeksi. 
Penyakit ini sebenarnya sudah ada sejak abad 19 dan mulai muncul 

kembali sejak terjadinya banjir di Jakarta tahun 2002. 
Penyakit Leptospirosis ini masih menjadi masalah kesehatan 

masyarakat terutama di negara tropis dan subtropis. Hal ini 
akibat curah hujan yang tinggi yang disertai dengan kesehatan 
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lingkungan yang kurang baik sehingga mempermudah penularan 
Leptospirosis. Kejadian Leptospirosis di Indonesia cukup 
tinggi dan angka kematian karena penyakit ini cukup besar. 
Leptospirosis merupakan penyakit demam akut yang disebabkan 

oleh mikroorganisme leptospira yang ditularkan melalui hewan 

pengerat terutama tikus. Leptospirosis adalah penyakit yang 
disebabkan oleh bakteri yang menjangkiti banyak jenis hewan, 
termasuk burung, reptil, amphibi, dan mamalia. 

Jadi, pada dasarnya, Leptospirosis merupakan penyakit 
~ewan yang ditularkan ke manusia melalui air, makanan, dan 
linglrungan yang terkontaminasi. Meskipun lebih umum di daerah 

~opis, daerah perkotaan non-tropis dengan tingkat sanitasi rendah 

Juga. menemui lebih banyak kasus, terutama selama bulan-bulan 
mUSlm panas dan m . S. 

USlm gugur. ebagIan besar daerah perkotaan 
yang terkena merupak k t k . b . an 0 a- ota besar dl negara berkem ang. 
Dl Indonesia leptos· . . 

plroaSlS tersebar antara lain di Provinsl Jawa 
Barat, Jawa Tengah D h . 

, aera Istlmewa Yogyakarta, Lampung, 
Sumatera Selatan B k I . 

, eng u u, Rlau Sumatera Barat Sumatera 
Utara Bali NT ' , 
T. ' , B, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara Kalimantan 

Imur dan Kalimantan Barat. ' 
Angka kematian Lt· . . . . 

. ep OSpl,rosl,S dl Indonesia termasuk tlnggt, 
mencapal 2 5--16 45 ~ P . . 

.' , o. ada USIa lebih dari 50 tahun kematlan 
mencapaI 56 % Di b b .. 
ant 3 e erapa pubhkasl angka kematian dilaporkan 

ara --54 % tergantun . t . 
I b·h . g SIS em organ yang terinfeksi. Mesklpun 
e 1 umum dl daerah tr . d 

ti k t .. OPlS, aerah perkotaan non-tropis dengan 
ng a sanltaSl rendah . 

teruta I Juga menemui lebih banyak kasus, 
ma se ama bulan b I 

Sebam b - u an musim panas dan musim gugur. 
b

4an esar daerah perk 
k t b· otaan yang terkena merupakan kota-

o a esar dl negara berkembang. 
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Bapak/ibu hadirin yang saya hormati, 

Perubahan iklim yang ekstrem seperti naiknya permukaan 
air laut, mencairnya gletser dan hujan badai diketahui dapat 
meningkatkan kadar penularan virus flu pada burung liar. Virus 
tersebut secara alamiah dapat menginfeksi unggas liar dan menular 
ke unggas peliharaan. Virus tersebut dikenal dengan Avian 
Influenza patogenik A H5N1, yang biasanya tidak menginfeksi 
manusia. Namun, kasus infeksi sporadis pada manusia karena 
virus flu burung telah terjadi sejak tahun 2003. Berdasarkan data 
WHO dalam jurnal Biology Letters, ada sebanyak 600 kasus flu 
burung yang terjadi dan sebanyak 300 orang di dunia dilaporkan 
meninggal karenanya. virus flu burung ini telah menyebar dari 
Asia ke Eropa dan Afrika dan telah menjangkit unggas-unggas 
di beberapa negara yang berakibat jutaan unggas terinfeksi dan 
ditemukannya kasus kematian manusia yang mencapai angka 
ratusan. Fakta bahwa iklim di Indonesia sangat kondusif bagi 
perkembangan virus avian influenza (iklim tropis dan sub tropis) 
menyebabkan penyebaran flu burung begitu cepat ke seluruh 
kawasan Indonesia. Bahkan, hingga saat ini, Indonesia menjadi 
salah satu negara yang memiliki korban flu burung terbesar di 

dunia. 
Pada Februari 2008 jumlah kasus flu burung di Indonesia 

mencapai 126 kasus, 103 orang diantaranya meninggal dunia. 
Flu burung adalah suatu penyakit menular yang disebabkan 
oleh virus influenza yang ditularkan oleh unggas yang dapat 
menyerang manusia. Nama lain dari penyakit ini antara lain 
avian influenza. Etiologi penyakit ini adalah virus influenza. 
Dikenal beberapa tipe virus influenza, yaitu: tipe A, tipe .B, 
dan tipe C. Virus Influenza tipe A terdiri atas beberapa str~l~, 
yaitu: H1N1, H3N2, H5N1, H7N7, H9N2, dan lain-lain. Saat Inl, 
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penyebab flu burung adalah Highly Pathogenic Avian Influenza 
Virus, strain H5Nl. Virus Influenza A (H5N1) merupakan 
penyebab wabah flu burung pada unggas. Secara umum, virus flu 
burung tidak menyerang manusia, namun beberapa tipe tertentu 
dapat mengalami mutasi lebih ganas dan menyerang manusia. 

Pemanasan global mengakibatkan meningkatnya kasus flu burung 
(avian influenza / AI). Hal Ini karena meningkatnya suhu udara 
mendorong peningkatan penguapan sehingga kondisi udara lebih 
Iembab, sementara virus AI sangat menyukai kondisi lembab dan 
dingin.27 Secara kumulatif kasus Flu Burung di Indonesia pada 
tahun 2007 mencapai 118 orang, 95 orang diantaranya meninggal 

dunia. Angka kematian (CFR = Case Fatality Rate) 80,5% sebuah 
angka yang sangat tinggi. 

Bapak/ibu kadirin yang saya kormati, 

. Pengaruh perubahan iklim terhadap penyakit yang 
dltularkan oleh binatang tidak ditentukan oleh faktor tunggal. 
Faktor lingkungan fi ik ·al IS ,SOSI , dan ekonomi yang berbeda antara 
satu populasi manu· ( 

. sla masyarakat) yang satu dengan yang 
lrunnya sangat mene t k b 

n u an esarnya dampak yang terjadi. Cara 
pandang yang makr d 

o an menyeluruh terhadap kejadian dan 
penularan pen yak ·t d·t I k 

.. I I U ar an oleh binatang di tengah fenomena 
perubahan iklIm m . di b 
k 1 · eIlJa se uab tuntutan karena keterkaitan dan 

omp eksltas beragam £ kt t . . . . 
a or ersebut. Saat Inl di era globahsasl, 

negara-negara di duni b 1 
. a er omba menjadi sebuah negara yang 

secara ekonoml tang h L . 
ind t ·al·· gu . aJu pertumbuhan dan perkembangan 

us rl Isasl serta Gnp k. .. . . 
k . per aplta menJadllndikator kemaJuan 

e onoml sebuah bangs n· .. . 
.. d a. I SISI lain, dampak dari industrialisas1 
Inl men orong konsumsi . 
tanpa d·· b. energl setiap bangsa terus meningkat 

11m angl denga 
Eks I·t . n pengelolaan yang berkelanjutan. 

p 01 aSI sumber day al 
a am mengakibatkan hilangnya layanan 

22 

ekosistem yang semestinya menjaga keseimbangan biosfer. Bumi 
pun seolah diperas dan kini akibat atas perilaku manusia itu 
pun menjadi ancaman bagi umat manusia itu sendiri. Perubahan 
iklim sebagai manifestasi perilaku manusia terhadap pengelolaan 
lingkungan yang tidak arif memunculkan beragam skenario iklim 
dan dampaknya di mas a depan. Merebaknya penyakit emerging 
dan re-emerging adalah salah satu dari sekian dampak perubahan 
iklim yang berpotensi mengancam manusia. Malaria, demam 
berdarah dengue (DHF), Japanese encephalitis (JE), chikungunya 
dan filariasis serta penyakit yang ditularkan tikus adan unggas 
adalah dari sekian banyak penyakit berbasis lingkungan yang 
diperkirakan penyebaran dan penularannya di luar dari kebiasaan. 
Adaptasi secara ekologi, sosiaI, dan ekonomi dalam merespons 
kondisi iklim saat ini dan masa depan serta dampaknya menjadi 
suatu tantangan setiap bangsa. Anomali variasi curah hujan, 
temperatur, kelembapan, frekuensi banjir atau kekeringan, serta 
peningkatan tinggi muka air Iaut akibat perubahan iklim, akan 
mempengaruhi status kesehatan masyarakat. Sebagaimana 
diketahui, kesehatan sangat ditentukan salah satunya oleh kondisi 

lingkungan di mana masyarakat berada. 
Dari sudut pandang epidemiologi penyakit, aspek lingkungan 

memiliki andil yang signifikan bagi timbulnya penyakit. 
Sebagaimana Teori Simpul Paradigm a Kesehatan Lingkungan 
yang digambarkan oleh Achmadi (2011) mengilustrasikan 

kt·f 1· kungan dan bahwa patogenesis penyakit dalam perspe ling 
kependudukan ditentukan oleh hubungan interaksi anta~a 
sumber penyakit media transmisi, komunitas, kejadian penyakit, 

'. I· t· k bi;akan dan iklim. dan variabel supra slstem yang me IpU leu . 
.. . d· k·bat curah hUJan Sebagai contoh bencana banJlr yang terJa I a I . 

yang tinggi di~ukung dengan kurangnya daerah resapa~ air, 
. S . (DAS) dan slstem buruknya pengelolaan Daerah Ahran ungal 
·1 k h· d p bersih dan sehat drainase wilayah, minimnya perl a u I u 
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masyarakat, berpotensi menimbulkan berbagai wabah penyakit 
seperti leptospirosis, demam berdarah dengue (DBD) , demam 
tifoid, hepatitis A, penyakit infeksi kulit dan mata, schistosomiasis, 
ascariasis dan trichuriasis, Tidak hanya itu, penyakit yang 
ditularkan oleh binatang (vektor serangga) dan rodentia yang 
terkait dengan air pun berpotensi mengancam kesehatan 
masyarakat, seperti filariasis, malaria, dengue, dan lainnya, 

Dengan demikian, pengaruh perubahan iklim terhadap 
penyebaran dan penularan penyakit tidak dapat dirasakan dan 
diamati secara langsung, N amun, terjadinya berbagai kasus 
penyakit dan kesehatan masyarakat tidak pernah terlepas 
dari faktor lingkung D I k k ' an, a am onte s ekoslstem kesehatan 
masyarakat sangat ditentukan oleh faktor populasi, :dat istiadat, 
buda bTt ya: mo lias, sumber daya alam, dan keseimbangan ekologi, 
seb~ga1mana yang dibuat oleh Blum dengan modelnya "The 
Envl,ronment of Health Model", yaitu dalam banyak hal model 
kesehatan lingkung "d an mlr1p engan filsafat Asia dan Amerika 
kuno yang menghub k k 
h

' ung an esehatan dengan interaksi yang 
armonls dengan se kh 

k 
sama ma luk dan lingkungan, Salah satu 

onsep yang bisa dip k 
d'k erguna an adalah Konsep one health yang 
1 embangkan oleh B d K 

d'b t h ' a an esehatan Dunia atau WHO sangat 
1 u u kan d1 Indonesia t" P 

d h 
' saa Inl, asalnya, Indonesia merupakan 

aera potenSlal dala ' 
I d' m penyebaran Jenis penyakit infeksi baru, 
n oneSla merupakan ba' d ' 

d' glan arl kawasan Asia Tenggara yang 
1anggap menjadi endem'k t b ' 

in£ k ' bier esar munculnya jenis penyaklt 
e SI aru. Antara lain k' 

JE d L '. penya It flu burung, malaria dengue, 
, an eptoSpl,rOSlS Pe k' , 
k b ' nya It tersebut kini terus mengalatnl 

per em angan dan pe b h 
contoh me b h ru a an akibat mutasi genetik. Salah satu 

wa a nya flu b b' d' M . . . 
hasil d " t k' a I 1 ekslko. Umumnya, penyakit Inl 

an In era SI manusi d 
lingkun a engan hewan dan manusia dengan 

gannya yang didukung faktor 'kl' 11m. 
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Beberapa peneliti di Indonesia telah mengembangkan 
sebuah model atau cara yang dapat memprediksi berkembangnya 
penyakit yang ditularkan oleh binatang seperti malaria, Demam 
berdarah dengue (DBD), Zika (ZIKV) Chikungunya, filariasis, 

Japanese Encephalitis (JE), leptospirosis dan flu burung. Prediksi 
tersebut dapat dilihat dengan menganalisis perubahan iklim, 
sehingga akan membentuk pola-pola terjangkitnya penyakit 
hingga timbulnya Kejadian Luar Biasa (KLB). Cara untuk 
mendeskripsikan model yang ditemukan merupakan preventif 
atau pencegahan sebelum penyakit yang ditularkan binatang 
terjadi atau sebelum terjadi timbulnya Kejadian Luar Biasa 
(KLB) atau dikenal dengan outbreak, Sehingga bisa membantu 
masyarakat maupun pemerintah untuk merespons dengan 
sigap sebelum wabah penyakit terjadi. Pendekatan ini berhasil 
memprediksi wabah penyakit yang ditularkan oleh binatang 
d d' t'b' bahan engan memasangkan perubahan dalam IS rl USI peru 
lingkungan berbasis iklim dengan mekanisme perkembangan, 
peningkatan dan penyebaran penyakit dari hewan ke masyar~a~ 
serta penyebarannya di masyarakat. Model kewaspadaan dl~1 
(early warning model) untuk memprediksi kejadian penyaklt 

, . encegah kejadian yang dltularkan oleh blnatang akan mampu m 
. . K . d' Luar Biasa (KLB) penyaklt maupun mengendahkan eJa Ian 

P . . . Lt' I'S dan Flu burung. enyaklt sepertI Malaria, DBD, ep osplros . 
P '" , ak' d't larkan oleh b1natang rlnslp dan pengendahan peny It yang I u 
(vector) adalah menekan populasinya hingga pada tingkat yang 
tidak membahayakan bagi masyarakat, Upaya upaya yang dapat 
d 'l ak't yang ditularkan I akukan untuk mencegah timbulnya peny I , 
I rangi interaksl 

o eh binatang, salah satunya dengan mengu , 
k 't) Untuk mengurangl antara hospest agen (penyebab penya I , 

. engukur beberapa 
Interaksi antara hospes adalah dengan m , WHO 
' d d' k endasloleh , In ex kepadatan vector yang telah Ire om 1 

I ' , , 'k t survei perangkap te ur me alul survei nyamuk, survel JentI ser a 
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(ovitrap). Data yang diperoleh, nantinya dapat digunakan untuk 
menunjang perencanaan program pemberantasan vektor. Dalam 
pelaksanaannya, survei dapat dilakukan dengan menggunakan 
2 metode , yakni 
1. Metode Single Larva 

Survei ini dilakukan dengan cara mengambil satu jentik di 
setiap tempat-tempat yang menampung air yang ditemukan 
ada jentiknya untuk selanjutnya dilakukan identifikasi lebih 
lanjut mengenai jenis jentiknya. 

2. Metode Visual 
Survei ini dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya larva 
di setiap tempat genangan air tanpa mengambillarvanya. 

Setelah dilakukan survei dengan metode diatas, pada survei 
jentik nyamukAedes aegypti akan dilanjutkan dengan pemeriksaan 
kepadatan jentik dengan ukuran sebagai berikut: 
1. House Index (HI) yaitu jumlah rumah positif larva dari 

seluruh rumah yang diperiksa 

HI = Jumlah rumah yang positif jentik x 100% 
Jumlah rumah yang diperiksa 

2. Container Index (CI) adalah jumlah kontainer yang ditemukan 
larva dari seluruh kontainer yang diperiksa, 
CI = Jumlah kontainer yang positif jentik x 100% 
Jumlah kontainer yang diperiksa 

3. Breteu Index (BI) adalahjumlah kontainer dengan larva dala1ll 
seratus rumah 

BI = Jumlah kontainer yang positif jentik x 100% 
100 rumah yang diperiksa 

Density figure (DF) adalah kepadatan jentik Aedes aegypti 
yang merupakan gabungan dari HI, CI dan BI yang dinyatakan 
dengan skala 1-9 seperti tabel menurut WHO 
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Tabell. Larva Index 

Density figure 
(DF) 

House Index 
(HI) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1-3 
4-7 
8-17 
18-28 
29-37 
38-49 
50-59 
60-76 

9 >77 
Sumber: WHO (1972) 
Keterangan Tabel : 
DF = 1 = kepadatan rendah 
DF = 2-5 = kepadatan sedang 
DF = 6-9 = kepadatan tinggi. 

Container 
Index (CI) 

1-2 
3-5 
6-9 

10-14 
15-20 
21-27 
28-31 
32-40 

>41 

Breteau Index 
(BI) 
1-4 
5-9 

10-19 
20-34 
35-49 
50-74 
75-99 

100-199 
>200 

d at ditentukan Density 
Berdasarkan hasil survei larva ap . h'l 

. . ' t I h menghltung aSI 
Fl,gure. Density Fl,gure dltentukan se e a I dex 

t bel Larva n . 
HI, CI, BI kemudian dibandingkan dengan a "k nularan 

. 'ukkan rlsl 0 pe 
Apabila angka DF kurang darl 1 menunJ . ik ularan 

d diatas 5 rls 0 pen 
rendah, 1-5 risiko penularan sedang an 

tinggi. ., . . sanakan adalah dengan 
Cara lain yang saat Inl maslh dilak 'k aan tempat-

n TB) 'tu pemerl S 
Pemeriksaan jentik berkala (CfJ yal . dilakukan 

ukA des aegypt" yang 
temp at perkembangbiakan nyam e k d atau petugas 

h t atau a er 
secara teratur oleh petugas kese a an k memotivasi 

. t ini termasu 
pemantau jentik (jumantik). KegI8 an. ang nyamuk 

berslhan sar 
masyarakat dalam melaksanakan pem b rulang-ulang 

. gan yang e 
(PSN) Aedes aegypti. Dengan kunJun d t melaksanakan 
d· k asvarakat apa . lsertai penyuluhan diharap an D1 ~ . ular penyakit 

SN) Aedes aegyptz pen 
pembersihan sarang nyamuk (P dan terus menems. 
demam berdarah dengue (DBD) secara teratur 
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Angka Bebas Jentik (ABJ) dapat digunakan untuk melihat 
perilaku hidup bersih sehat (PHBS). Angka bebas jentik yang 
tinggi standar pemeriksaan jentik berkala (PJB) adalah ~ 95%. ) 
dapat dicapai jika semua pihak saling bekerja sama dalam upaya 
pencegahan berjangkitnya Demam Berdarah. Upaya pencegahan 
ini dapat diwujudkan oleh masyarakat melalui kegiatan rutin 
pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan 
melakukan 3M Plus. 

UCAPAN TERlMA KASIH 

Hadirin yang saya muliakan, 

Di akhir pidato pengukuhan ini, perkenankanlah saya 
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yang telah diberikan. Terima kasih juga saya sampaikan kepa a 
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aik kepada Ketua ena 
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Airlangga, terirna kasih atas doa dan dukungannya. Semoga Allah 
SWT membalas dengan kebaikan dan pahala yang berlimpah. 

Hadirin yang saya muliakan, 

. . . . k h ya menyampaikan Sekali lagi dalarn kesernpatan lID, Izm a sa 
.. k' sedalam-dalamnya ueapan tenrna kaslh dan rasa syu U1 yang 

k t menyayangi anak-arena rnemiliki kedua orang tua yang sanga 
. t ( 1m ) Ayahanda H anaknya. Kepada bapak-ibu saya terem a, a. . 

b d H Sri Prihatl saya Soeratto Hatrno Soekarso dan (almh.) un a . 
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senantiasa dilirnpahi r ahmat dan Ridho Allah SWT. . 

k k · a ibu saya teremta 
Saat ini, saya benar-benar bersyu ur ar en . 

. d ' Idosen mengmgat 
yang membukakan jalan untuk menja I guru GA) 
b I· . d ' S k lah Guru Atas (S e lau pernah mendapat beaslswa l e o 
W . . b 1 menikah dengan 

onogll'i J ateng pad a awal behau se e urn . . 
a menjadl guru 
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ersabar. Kata bijak ibu yang selalu aku mga h k selalu 

lb . Ib akin Alla a an 
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a angsa serta negara. Jaga kejujUI 1 n yang rela 
Unt k ·f para pah awa u bangsa dan negaramu sepel I 
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gugur dalam perang melawan penjajahan, karen a negara ini 
adalah tempat lahirmu dan tempat kelak menutup mata. 

Kepada (aIm.) kakak saya, Ir Aries Suprijanto.M.Si., saya 
doakan eli alam sana dalam damaijauh dari amarah Allah, karen a 
selama hidup almarhum selalu mendukung saya dalam meraib 
yang saya cita-citakan, serta selalu patuh kepada kedua orang 
tua saya dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Kepada 
adikku Ir. Aref Budiyatmo, pengganti kakak sulung saya dalam 
keluarga besar ayahanda H. Soeratto, kepada adikku KomBes Pol 
Ir. Arie Duta Siswa dan aelik bungsuku Adji Nawa Satono M.Eng., 
terima kasih atas dukungannya, walau kalian jauh di Jakarta 
tetapi di hati tetap dekat selalu menjaga kerukunan keluarga. 
Seluruh saudara ipar saya Ir. Iswari, Ir Indriyati Rita Dewi, 
MM., Ir Restuwati dan dra. Susi Dianawati adalah pihak yang 
selama ini dengan tulus mau menerima saya menjadi bagian dari 
keluarga besar mereka, dan senantiasa mendoakan kesuksesan 
dan kebahagiaan kami sekeluarga. 

Orang terpenting dalam hidup saya adalah anak saya semata 
wayang tercinta Aldio Yudhatrisandy, buah hati mama tersayang, 
doa dan kesabaranmu membuat mama berdiri di mimbar yang 
terhormat ini. Atas kepatuhan dan kejujuran ananda kepada 
mama semoga harapanmu diridhoi Allah SWT, berjuanglah sekuat 
tenaga untuk meraih cita-cita, bahwa sejatinya perjuangan dijalan 
Allah SWT adalah ibadah. 

Pada kesempatan ini pula saya sampaikan terima kasih 
setulus-tulusnya kepada Panitia Pen 1 P k ban ye enggaraan engu u 
Guru Besar, baik yang dari FKM, FISIP, dan FK serta dari 
Universitas, serta kelompok paduan U·· h· gga suara nlversltas, se In 
penyelenggaraan acara ini berjalan dengan yang kami harapkan. 
Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah serta 
membalas budi kebaikan·h . .. semua pi ak yang dengan suka rela lkut 
ambil bagIan demi kelancaran acara ini. 
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Hadirin yang saya mulyakan, 
. k °h kepada seluruh hadirin Saya menyampaikan terlma aSl 

b bersedia mendengarkan 
dan undangan yang telah dengan sa ar Allah SWT 

·k h· detik ini Semoga 
apa yang saya sampal an lngga . k d 

. d r pahkan rahmat epa a 
membalas semua kebalkan an me 1m k ·fk 

b· bingan doa dan rl 1 
bapak/ibu sekalian. Saya berharap 1m, h 

I Iu ingat bahwa amana 
dari bapak/ibu sekalian, agar saya se a .. ah dan 
• 0 • • • h SWT ang harus dlJaga marw 
Inl adalah tItIpan darl AlIa Y bi! d tutur kata 
kehormatannya. Akhir kata, kami mohon maaf a a a 

yang kurang berkenan. 

Wabillahi taufiq Wa1 hidayah, h 
11 h ° Wabarakatu , Wassa1amu'a1aikum Warahmatu a ~ 
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2014 : Best Paper di International Conference on " Innovative 

Trends in Multidisciplinary Academic Research? 
(ITMARV 2014). 
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4. Sanitasi Tempat tempat Umum (Sl, S2 FKM Unair) 
5. Surveilans Penyakit (Sl FKM Unair) 
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PENELITIAN (5 TAHUN TERAKHIR) 

---, T ahun Judul Penelitian SumberDan~ 2012 Analisis Kejadian Malaria di Daerah Stragnas (DIKTl) 
Berbatasan 

2013 Analisis Risiko KLB Kejadian PEMDA 
Leptospirosis di Kabupaten Sam pang 

2014 Hubungan Iklim dengan Kondisi BOPTN 
Vektor dan Angka Kejadian Demam 

Berdarah Dengue (DBD) di Surabaya 
(Tahap 1) 

Pemkot Surabaya 
2014 Analisis Keamanan Pangan Jajanan 

Anak Sekolah Dan Pengetahuan, 

Sikap, Tindakan tentang Keamanan 
Pangan di Kota Surabaya 

2015 
Identifikasi Tikus dan Kejadian 

Bala i Besar 
Leptospirosis di Dataran Tinggi 

Teknik Kesehatan 

Lingkungan 2015 
Hubungan Iklim denganKondisi Vektor 

BOPTN 
dan Angka Kejadian Demam Berdarah 

Dengue (DBD) Di Surabaya (Tahap II) 2015 
Analisis Penularan DBD di Propinsi 

PPSDM Sulawesi Selatan (Kota Makass
ar (Risbinakes) , 

Kabupaten Maras dan Kabupaten 
Keme~kes RI Tana Toraja) 

~ 
2016 

Model Transmisi Rejadian DBD di 
RKAT FKM Una,r 

Daerah Endemis di Surabaya -2017 
Model Sistem Rewaspadaan Dini 

Ukakes (FKM 
Demam Berdarah Dengue Berbasis 

Unair) 
Iklim dan SociO-Geografi di Daera h 
Endemis 

~ 
2017 

Prediksi daerah Rerawanan DBD 
Ukakes (FKM dengan GIS 

Unair) 
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PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

No Sumberdana Sumber Bukti 

Dana/ Penugasan 

1. "Secret Garden" Metode 
Besaran 

RKATFKM SKDekan 
Pembelajaran Pengelolaan Sampah UNAIR/5 FKM No. 73/ 
di Sekolah Dasar Muhammadiyah 18 Juta Rupiah UN3.1.10/2014 
Surabaya 

2. Pengelolaan Sampah Berkelanjutan BOPTN/ 15 SK Direktur 
Menuju Urban Farming di Wilayah Juta Rupiah LPPM 
Pesisir Kota Surabaya Unair tahun 

3. 
Pengembangan Human Capital pada 

2014/2015 

RKATFKM SKDekan 
Tenaga Kependidikan FKM U . 

UNAIR/ 5 FKM No. 73/ nair 

4. Pengelolaan Sampah Sk I R 
Juta Rupiah UN3.1.1O/2015 

T a a umah RKATFKM SKDekan 
S angga di Wilayah Pesisir Kota UNAIR/ 5 FKM No. 73/ 

urabaya 
5. HOKA (Holtikultura K Juta Rupiah UN3.1.10/2015 

AlternatifPe " ampung), RKATFKM SKDekan 
nghljauan di Sudut Kota UNAIR/ 5 FKMNo.73/ 

6. Pembiasaan H'd Juta Rupiah UN3.1.10/2015 
Seh t K I up Bersih dan RKATFKM SKDekan 

a eluarga Ruran FKMNo.73/ Kecamatan M I ' g Mampu di UNAIR/5 
7. P uyorejoK t S UN3.1.10/2015 enerapan K 0 a urabaya Juta Rupiah 

Wilayah Pem o:sep Rumah Sehat di RKATFKM NoSXK 
Kota Surab ulman Padat Penduduk UNAIR/6 dekanFKM 

8. K aya 
ampung PeSisir B b Juta Rupiah unair 

dengan Craft' e as Sampah RKATFKM NoSXK 
Sampah) Lng (Solusi Kota Bebas UNAIR/ l0 dekan FKM 

9. PeranP-
(JUMA~mantau Jentik Juta Rupiah unair ---

TIK) dalam SI RKATFKM NoSXK 
Kewaspad stem UNAIR/ l0 dekan FKM aan Dini D 
Dengue di Kot S emam Berdarah Juta Rupiah unair 

-"'- a urabaya ---
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BUKU YANG DIHASILKAN 

No Tahun Judu] Penerbit 
1. 2012 Pengendalian Vektor dan Rodent, Pus taka Melati 

2011, ISBN, ISBN 978-979-17866-9-8. 

(penerbit Pustaka Melati) 
2. 2013 Hygiene dan Sanitasi Mahanan, 2012, Pustaka Melati 

ISBN ISBN 978-979-17866-8-3(penerbit 

Pustaka Melatil 
3. 2014 Penyahit Berswnber Binatang dan Pustaka Melati 

Pengendaliannya, 2013, ISBN 978-979-
17866-7-6.(penerbit Pustaka Melati) 

4. 2016 Pengendalian Penyakit yang Ditular/wn AUP (Proses) 

oleh Binatang 
5 2017 HACCP dan Kesehatan MallOnan AUP (Proses) 

PATEN / HAKI: PEMBUATAN INDEKS LlNGKUNGAN 
FISIK UNTUK MEMPREDIKSI PENINGKATAN KASUS 

MALARIA DI DAERAH ENDEMIS DALAM 

MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM (CLIMATE 

CHANGE). 

Paten No C00200802015.(lO Juni 2008). 
Keanggotaan : 

1. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMll 
2. Ii d . . I H ith Specialist 

1 oneSlan Association or Erwlronmenta ea 
(ElISA) 

RESEARCH SERVICES 
1. A . . d . Tahun 2014· 

nggota R eviewer penelitian Dlktl In oneSla 

sekarang 
2. An . ' / R' b'nakes Kemenkes 

ggota Reviewer Penelitian Rlsbmkes IS I 
ru. 
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3. Anggota Tim Penyusun Dokumen LamPTkes Dikti 2013. 
Sekarang 

4. Anggota BAN PT Dikti 

5. Tim Pendamping International Journal DikTi. 

APAPUN YANG TERJADI, 

APA PUN KONDISI SAAT INI, 

YAKINLAH ITU YANG TERBAIK BAGI KITA MENURUT 

ALLAHSWT. 
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