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Tren positive rate 
serta keterisian 

rumah sakit 
pada pasien 

BA.4 dan BA.5 
juga mengalami 

penurunan. 

MENKES KLAIM SUBVARIAN 
OMICRON LAMPAUI PUNCAK KASUS

ILUSTRASI

ISTIMEWA

tentang pandemi COVID-19  
dalam Rapat Dengar Penda-
pat (RDP) Komisi IX, Selasa 
(30/8/2022).

Menkes mengungkap-
kan, tren positive rate serta 
keterisian rumah sakit pada 
pasien BA.4 dan BA.5 juga 
mengalami penurunan di-

bandingkan data pada enam 
pekan yang lalu. 

Dilansir dari laporan 
harian COVID-19 Kemenkes 
RI per 27 Agustus 2022, tren 
kasus konfi rmasi pada dua 
pekan terakhir mengalami 
penurunan dari 5.376 men-
jadi 4.495 kasus.

Pada jangka waktu yang 
sama, tren kasus aktif pada 
pekan ini mengalami penu-
runan dari 51.514 menjadi 
48.383 kasus. Sedangkan 
pasien dirawat pada dua 
pekan terakhir mengalami 
penurunan dari 4.200 men-
jadi 4.196 orang dengan 

persentase dari 6,68 persen 
menjadi 6,54 persen.

Jumlah spesimen yang 
diperiksa pada dua pekan 
terakhir mengalami penu-
runan dari 111.316 menjadi 
91.577 spesimen.

"Kasus BA.4 dan BA.5 
dari sisi hospitalisasi dan 

yang masuk ICU dan me-
ninggal relatif lebih rendah 
dibanding varian Delta ma-
upun Omicron," katanya.

Budi mengatakan tren 
kasus di Jawa-Bali hampir 
seluruhnya telah menurun. 
Sedangkan di luar Jawa-
Bali relatif naik, tapi secara 

Jakarta, HanTer - Men-
teri Kesehatan (Menkes), 
Budi Gunadi Sadikin me-
ngemukakan, kasus sub-
varian Omicron BA.4 dan 
BA.5 di Pulau Jawa-Bali 
sudah melampaui situasi 
puncak dan mengalami tren 
penurunan dalam beberapa 
pekan terakhir.

"Setiap pekan kita lihat 
trennya, memang masih 
ada kenaikan kasus, tapi 
kenaikannya dari pekan ke 
pekan sudah turun," kata 
Budi Gunadi Sadikin saat 
menyampaikan pemaparan 

nominal lebih rendah. "Ka-
limantan sudah naik dulu-
an, tapi sekarang trennya 
sudah menurun. Sulawesi 
dan Sumatera masih agak 
naik," katanya.

Sementara itu, Badan 
Pengawas Obat dan Ma-
kanan (BPOM) menyata-
kan telah menyetujui tiga 
produk vaksin COVID-19 
digunakan untuk anak di 
Indonesia sebagai dosis 
primer maupun booster 
atau dosis penguat.

"Yang telah disetujui se-
bagai vaksin primer, yakni 
vaksin Sinovac untuk usia di 
atas 6 tahun, Pfi zer di atas 
12 tahun, dan Covovax di 
atas 12 tahun," kata Kepala 
BPOM RI Penny K Lukito. 

Menurut di, dari tiga 
jenis vaksin untuk dosis 
primer itu, baru Pfi zer yang 
disetujui penggunaannya 
untuk booster homolog 
pada anak di rentang usia 
16 hingga 18 tahun.

BPOM juga sedang 
memproses pengajuan Izin 
Penggunaan Darurat atau 
Emergency Use Authori-
zation (EUA) vaksin CO-
VID-19 Sinovac untuk dosis 
primer pada anak usia 3 
tahun ke atas. 
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Jakarta, HanTer - Badan 
Pengawas Obat dan Makan-
an (BPOM RI) mempersiap-
kan tiga strategi alternatif 
untuk mendukung keter-
sediaan obat dan vaksin 
Monkeypox di Indonesia.

"BPOM menawarkan 
beberapa alternatif akses 
apabila nanti akan diadakan 
vaksin dan obat Monkey-
pox," kata Kepala BPOM 
RI Penny K Lukito saat 

menghadiri Rapat Dengar 
Pendapat (RDP) Komisi IX 
yang diikuti dari YouTube 
DPRI di Jakarta, Selasa 
(30/8/2022).

Pertama, melalui meka-
nisme expanded access uji 
klinik di mana subjek dipan-
tau dan diukur respons imun-
nya terhadap Monkeypox. 
Untuk vaksin dan obat yang 
masih dalam penelitian, pe-
masukannya melalui Special 

Access Scheme (SAS).
Yang kedua, melalui 

Emergency Use Authori-
zation (EUA) sebagaimana 
vaksin COVID-19 berdasar-
kan izin penggunaan dalam 
skema emergensi yang di-
terbitkan beberapa negara.

"Bisa diterbitkan segera 
dalam 20 hari kerja EUA 
berdasarkan hasil evaluasi 
negara-negara yang telah 
memberi izin. Syarat utama 

harus ada pernyataan kon-
disi darurat secara resmi 
dari pemerintah," katanya.

Uji Klinik dilakukan 
oleh industri farmasi di In-
donesia dengan menyerah-
kan data-data persyaratan 
aspek khasiat, keamanan 
dan mutu.

Melansir Antara, sejum-
lah produk vaksin Monkey-
pox yang dapat dilakukan 
percepatan EUA di Indone-
sia seperti vaksin Jynneos/
Imvanex/Imvamune yang 
sudah disetujui di beberapa 
negara dengan sistem regu-

latori yang baik serta dapat 
diupayakan akses pendam-
pingan laporan yang sudah 
dilakukan.

Strategi ketiga mela-
lui Special Access Scheme 
(SAS) yang dapat diterap-
kan pada produk vaksin 
dan obat yang sudah dise-
tujui di beberapa negara 
dengan sistem regulatori 
yang baik dalam jumlah 
terbatas dan penggunaan 
yang dikendalikan oleh pro-
gram kesehatan, kata Penny 
menambahkan. 
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BPOM Siapkan Akses Pengadaan 
Obat Cacar Monyet
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