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Pada tanggal 17 April 2104, World Health Organization mendapatkan laporan dari 
Kementerian Kesehatan Malaysia dan Uni Emirat Arab bahwa ada tambahan kasus MERS 
Co-V sebanyak 5 orang, yaitu 1 dari Malaysia dan 4 orang dari Uni Emirat Arab. Kasus yang 
berasal dari Malaysia memiliki riwayat bepergian Umroh ke tanah suci Mekkah sedangkan 
kasus dari Uni Emirat Arab adalah petugas kesehatan yang pernah kontak dengan pasien 
MERS Co-V dari Abu Dhabi yang meninggal pada tanggal 10 April 2014. 
 
Rincian laporan kasus yang diberikan WHO oleh Kementerian Kesehatan Malaysia adalah 
sebagai berikut: 
Pasien adalah seorang pria 54 tahun dengan kondisi awal sehat. Dia bepergian ke Jeddah, 
Arab Saudi dengan kelompok yang berjumlah 18 orang pada tanggal 15-28 Maret 2014. 
Pasien jatuh sakit pada tanggal 4 April . Dia mencari pengobatan di sebuah klinik swasta di 
Johor , Malaysia pada tanggal 7 April dan dirujuk ke rumah sakit pada tanggal 9 April. 
Pasien meninggal pada 13 April. Kegiatan yang dilakukan di Arab Saudi diantaranya adalah 
pasien mengunjungi sebuah peternakan unta pada tanggal 26 Maret dan di situ dia minum 
susu unta. 
Ini adalah kasus pertama dengan infeksi MERS  C0-V di Malaysia. Kementerian Kesehatan 
Malaysia melaporkan bahwa sejauh ini tidak ada penularan dari manusia ke manusia dan 
telah dilakukan pengamatan pada kontak dekat serta di fasilitas pelayanan kesehatan di 
Malaysia. 
 
Rincian laporan kasus yang diberikan WHO oleh Kementerian Kesehatan Uni Emirat Arab 
adalah sebagai berikut: 
Sekelompok pekerja kesehatan sebanyak 4 orang diidentifikasi melalui pemeriksaan kontak 
dari kasus terkonfirmasi dari Abu Dhabi yang meninggal pada 10 April 2014. Mereka terdiri 
dari: 

 Seorang pria 44 tahun dari Abu Dhabi yang diperiksa screening pada tanggal 13 

April. Kondisi tidak sakit dan tidak ada penyakit lain yang mendasari 

 Seorang pria 30 tahun dari Abu Dhabi yang screening pada tanggal 13 April. Kondisi 

tidak sakit dan tidak ada penyakit lain yang mendasari. 

 Seorang pria 34 tahun dari Filipina yang tinggal di Abu Dhabi. Dia dilakukan 
screening  pada tanggal 13 April tanpa penyakit apapun dan dilaporkan tidak 
memiliki penyakit lain yang mendasari . 

 Seorang pria 28 tahun dari Abu Dhabi yang menjadi sakit pada 14 April 2014. 
Dilaporkan tidak ada kondisi sakit awal yang mendasari. 

Semua kasus memiliki kesamaan paparan dari kasus terkonfirmasi secara laboratorium 
sebelumny. Dilaporakan bahwa mereka tidak melakukan perjalanan sebelumnya dan tidak 
ada riwayat kontak dengan hewan. Tiga kasus dalam isolasi di rumah sakit dan berada 
dalam kondisi stabil. Satu kasus kembali ke negara asalnya meskipun ia disarankan untuk 
tidak pergi sebelum hasil laboratorium diterima. Pemeriksaan kontak petugas kesehatan 
lainnya dan anggota keluarga sedang berlangsung. 
 
Sampai tanggal 17 April 2014 jumlah kasus yang tercatat adalah 243 dengan kematian 
sebanyak 93. 
 



 
 
 

Definisi 

 
Novel virus, yang berhubungan dengan SARS (Severe Acute Respiratory 
Syndrome) virus, muncul pada tahun 2012 di Semenanjung Arab dan ini juga 
mempunyai kaitan dengan Coronavirus dari Kelelawar dan dicurigai bersumber dari 
binatang, walaupun sumbernya belum dapat diidentifikasi. Beberapa pasien telah 
mengunjungi peternakan sebelum mereka jatuh sakit. Coronavirus termasuk 
golongan besar jenis virus yang diketahui dapat menyebabkan sakit pada manusia 
dan hewan. Sebelumnya hal ini tidak pernah terdeteksi pada manusia dan hewan. 

The Coronavirus Study Group (CSG) yang merupakan bagian dari International 
Committe on Taxonomy of Viruses (ICTV) pada bulan Mei 2013 menyebut Novel 
Coronavirus (nCoV) sebagai Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus 
(MERS-CoV).  



Upaya Yang Dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Adalah Sebagai 
Berikut : 

 Menyebarluaskan informasi mengenai MERS-CoV kepada semua sektor 

termasuk para calon jamaah Umrah atau Haji, kelompok beresiko, petugas 

kesehatan, staf medis yang mendampingi para jamaah Umrah atau Haji, 

KBIH, Pengusaha biro perjalanan dan penyedia transportasi umum serta 

masyarakat umum melalui media massa dan media elektronik 

 Meningkatkan kegiatan surveilans terpadu 

 Melakukan koordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) untuk 

melakukan pengamatan terhadap kru dan penumpang yang baru tiba dari 

wilayah Semenanjung Arab atau Timur Tengah (Termasuk jamaah haji dan 

umroh) 

 Menghimbau Rumah Sakit, Puskesmas dan Dokter Praktek Swasta untuk 

melakukan upaya pengendalian infeksi air borne dan meningkatkan 

kewaspadaan dan pengawasan  terhadap adanya infeksi berat saluran 

pernapasan akut dan senantiasa mengkaji setiap ada kejadian yang 

mempunyai pola / gejala yang tidak biasa. 

 Menyiapkan alur rujukan kasus suspek. Saat ini Dinas Kesehatan  Provinsi 

Jawa Timur menyiapkan 4 Rumah Sakit rujukan  bila ada yang terinfeksi yaitu 

RSUD. Dr. Soetomo Surabaya, RSUD Saiful Anwar Malang, RSUD RS. 

Soebandi Jember dan RSUD Dr. Soedono Madiun.  

 Melakukan rujukan spesimen oleh Rumah Sakit pengirim dikirim ke BBLK 

Surabaya untuk seterusnya dilakukan di Puslitbangkes Kemenkes RI. 

 

 
Upaya-upaya yang dilakukan untuk Masyarakat  
 

Sebagai tindakan antisipasi terhadap virus tersebut maka siapapun yang akan 
bepergian ke wilayah Timur Tengah atau Semenanjung Arab  diharapkan :  

a. Menjaga daya tahan tubuh dan kesehatannya  selama bepergian 
b. Senantiasa menjaga kebersihan termasuk rajin mencuci tangan tangan  
c. Menjaga kebersihan saluran pernafasan (menggunakan masker). 
d. Hindari sering memegang mulut, hidung dan mata serta hindari juga 

kontak dengan orang sakit. 

e. Apabila sepulang bepergian terutama dalam kurun waktu 14 hari 
setelah kepulangan terdapat gejala demam tinggi (> 38⁰, 100.4⁰ F), 
pilek, batuk, tarikan pendek ketika bernafas dan sesak nafas dihimbau 

untuk segera melaporkan kepada petugas kesehatan yang berwenang. 
f. Bila terkena penyakit saluran pernafasan akut dengan demam dan 

batuk (cukup berat sehingga mengganggu kegiatan sehari-hari) 
sebaiknya disarankan  untuk 
- Mengurangi kontak dengan orang lain untuk mencegah penularan 
- Menutupi mulut dan hidung dengan tisu ketika batuk atau bersin 

dan membuang tisu di tempat sampah setelah digunakan dan cuci 
tangan setelah itu atau bila tidak memungkinkan , menutupi mulut 
dan hidung dengan lengan baju tidak dengan tangan 



- Melaporkan ke staf medis yang mendampingi atau ke fasyankes 
 

Tips Menjaga Kesehatan Haji/Umrah 
 

• Sebelum berangkat, jamaah sangat dianjurkan untuk melakukan 

aktivitas olahraga rutin. 

• Jaga agar tidak terlalu lelah jelang hari keberangkatan ke Tanah 

Suci. 

• Menyesuaikan dengan kondisi fisik masing-masing, jamaah harus 

menyusun rencana waktu dan pelasanaan ibadah di Tanah Suci.  

• Mengenal proses perjalanan ibadah haji selama di Arab Saudi dan 

kondisi alam di sana sangat dianjurkan. 

• Melakukan pemeriksaan kesehatan di pelayanan kesehatan, 

seperti di Puskesmas atau dokter keluarga 

• Bila ternyata jamaah sakit jelang keberangkatan, harus segera 

diobati 

• Untuk jamaah yang sakit menetap, misalnya menderita sakit gula, 

dokter akan memberikan bekal obat dan cara-cara mengelola 

sakitnya selama dalam perjalanan ibadah haji dan konsultasikan 

intensif tentang kondisi kesehatan sebelum berangkat. 

• Selama di tanah suci, jamaah harus memilih ibadah sunah sesuai 

kemampuan 

• Pakai masker standar 

• Kebugaran fisik dipertahankan di Tanah Suci dengan 

mengkonsumsi cukup makan dan juga cukup istirahat 

• Menjaga kamar tidur agar tetap lapang dan tidak berdesak-

desakan, baik oleh orang atau barang. Sirkulasi udara dan sinar 

matahari yang cukup dapat mengurangi kuman-kuman penyakit 

yang ada di kamar. 

• Jangan makan makanan yang tidak sehat  

• Mengenali letak pos pelayanan kesehatan haji Indonesia dan juga 

mencatat nomor telepon yang bisa dihubungi. 

 

 
 

 
(Sumber : WHO, 2014) 
 

 
 

  


