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Menindaklanjug lapora n immediate notification olE tanggat 29 Februari2020 terkait kejadian

covlD-19 ($ARS-CoV-2) pada Anjing di Hongkong, tanggal 20 Maret terkait kejadian

covlD-19 (SARS-CoV-2) pada Anjing oi nongkong, tanggal 3 April 2020 tentang kejadian

covlD-19 (SARS-CoV-2) pada Kucing di Hongkong, dan tanggal 6 April 2020 tentang

kejadian covlD-19 (sARS-coV-2) pada Harimau di Amerika serikat, Foilow up reporf No.

2 tanggal 22 Aprtt2020 tentang kejadian covlD-19 (SARS-CoV-2) pada Kucing diAmerika

serikat, immediate notification otE tanggal 26 Mei 2020 terkait kejadian covlD-19 (SARS-

coV-2) pada Kucing di Rusia, Follow up reporT No. 4 tanggal 2 Juni 2020 tentang kejadian

covlD-l9 (SARS-cov-2) pada Anjing di Amerika serikat, Follow up repott No' 4 tanggal 2

Juni 2020 tenrang kejadian covrD-19 (sARs-coV-2) pada kucing domestik di Amerika

serikat, Foilow up report No.6 tanggal 1o Juni 2020 tentang kejadian coVlD-19 (SARS-

CoV-2) pada kucrng di Amerika Serikat dan laporan Otoritas Veteriner Belanda terkait

kejadian covlD-19 (SARS-CoV-2) pada hewan dan manusia di peternakan cerpelai

(Mink) yang dipublikasikan pada tanggal 18 Mei 2020, dengan memperhatikan:

a. Pasal 6. Pasal 7, clan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 tahun 20'19 tentang

Karantina Hewan, lkan dan Tumbuhan;

b. Pasal 74 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan'

Novel corona virus (SARS-CoV-2) menyebabkan penyakit covlD-1g merupakan emerging

disease yang menyebabkan pandemi global pada manusia di seluruh Negara di dunia'

Menurut olE (2020) virus covlD.19 diketahui telah dapat menginfeksi hewan' Hewan-

hewan tersebut diduga tertular dari pemiliknya maupun perawatnya yang diketahui positif

covlD-19 Gejala yang mucul pada hewan bervariasi ada yang tidak menunjukkan gejala

klinis, batLrk dan gejala pernafasan lainnya. Kasus pertama reverse zoonosis covlD-19

dimana manusra menulari cerpelai (Mink), cerpelai (Mink) ke sesamanya, dan dari cerpelai

(Mink) ke nrrnusia yang terjadi di peternakan cerpelai (Mink) di Belanda melalui debu

peternakan yang mengandung virus sARS-CoV-Z. SARS CoV-2 memiliki reseptor yang

sama dengan SARS-CoV yaitu angiotensin'converting enzyme 2 (ACE})' Reseptor ini
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terutama ada di saluran respirasi manusia dan hewan mamalia' babi' ferret' kucing' orang

hutan, kera, beberapa spesies kelelawar dan manusia memiliki level afinitas yang Sama

terhadapSARS.CoV-2berdasarkankesamaanstrukturreseptorAcE2.
Musang dan kucing sangat rentan, aniing memiriki kerentanan rendah, dan ternak termasuk

babi, ayam, oan oebek tidak rentan t""rt']aoap virus. sARS-CoV-2 bereplikasi di saluran

pernapasan ,,r, *rrrng; virus iuqu nui"pliruli r"rut. efisien pada kucing' dan percobaan

menunlukkan Kuclng rentan terhadap penularan melalul udara' Musang (ferret) juga pera

terhadap covlD-1doun dapat menurarkan ke musang (ferret) yang lain'

sehubungan oengan hal-hal tersebut di atas' untuk mencegah masuk dan menyebarnya

penyakitCoVlD-19(SARS-CoV.2)melaluipemasukanmamaliatermasukdidalamnya
hewan kesayangan dan satwa-satwa tiai tainnya, maka diinstruksikan kepada saudara:

1. pemasukan kucing, cerpelai, musang, harimau, singa, Golden syrian Hamsters'

kelelawar, dan semua primata y*g iirrsukkan ke dalam wilayah Negara Republik

lndonesiadiklasifikasikanberdar*rt-'npotensirisikomeruiukpadalaporankejadian
covlD-19 (SARS-CoV-2) dari organisasi Kesehatan Hewan Dunia (olE) sebagai

berikut .

a.NegarayangterjadikasusCoV|D-19(SARS-CoV.2)padahewandi|akukan
pengujianPolymeraseChainsReaction(PCR)dinegaraasa|untukdiagnostic
penyaKrtCoVlD.lg(SARS.CoV.2)'Hewanyangakandimasukkankewi|ayah
Republit< Indonesia harus bebas penyakit covlD-19 (SARS-CoV-2) disertai dengan

lamprran Hasil Laboratorium yang menyatakan NEGATIF COVID-19 (SARS'CoV'
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b.Negarayangtidak/be|umadakasuspadahewandi|akukanpengujianPCRuntuk
diagnostic penyakit covlD-19 (SARS-CoV-2) di negara asal atau dr Indonesia'

Hewan positif COVID-19 (SARi-CoV-2) dilarang untuk dimasukkan ke wilayah

Republik Indonesia atau jita ditemukan hewan positif di IKH lndonesia at<an

dilakukan tindakan karantina sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

2.Melakukanmasakarantinaberdasarkan-pertimbangankajianmitigasirisiko
berdasarkan situasi penyakit'covlD-1g (SARS-CoV-Z di Negara asal' Apabila

ditemuxan hewan menunjukkan gejala sakit selama masa karantina' dengan gejala

pernafasan akut maupun kronis ,Jg.r, melakukan konfirmasi pengujian ulang terhadap

COVID-1 I (SARS-CoV-2);

3, selalu mengiKuti perKembangan dan dinamika penyakit dan pandemi covlD-19

(sARS-CoV-2) metalui weolioe Lembaga Kesehatan Dunia (wHO), Lembaga

Kesehatan Hewan Dunia (olE) maupun sumber-sumber jurnal ilmiafr lain yang

terpercaya. situasi covlD-1g (snns-coV-2) pada manusia dapat diakses melalui

rulLil,ryyllry1ryho-Ul-S-tq4l9l.1spAl! 
dan situasi penyakit COVID-1I (SARS-CoV-2) pada

hewan oapat Jiarses rnelalui lrttp://www.oie.int: WAHIS Portal;

4,suratEdaraniniakanselaludi|akukanpembaharuan(updafe)Sesuaisituasi
perKembangan penyakit covlD-19 (SARS-CoV-2) pada hewan dan manusia didunia'



Dengan adanya surat Edaran ini sekaligus mencabut dan meperbaharui surat Edaran No:

5732/KR.1 20KA42020 tanggal 21 April 2020 tentang Edaran Peningkatan Kewaspadaan

pemasukan Media Pembawa Penyakit covlD-19 (SARS-CoV-2) dari Negara-Negara

Wabah.

Demikian surat edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya'

Kepala Badan,

t4-.6"_{-,

lr. Ali Jamil, M.P.' Ph'D

NtP. 1 96508301 9998031 001

Tembusan :

1. Menteri Pertanian Rl;

2, Drrektur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan




