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SIARAN PERS  
 

Seminar Regional tentang dampak perubahan iklim ter hadap kesehatan 
16 – 18 Juni 2009 – Hotel SHANGRI-LA, Jakarta. 

 
Kedutaan Besar Perancis  untuk Indonesia, berkerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia  
(World Health Organization – WHO) dan Departemen Kesehatan  Republik Indonesia , 
menyelenggarakan seminar regional tentang dampak perubahan iklim terhadap kesehatan di Hotel 
Shangri-La, Sulawesi Room, dari tanggal 16 sampai dengan 18 Juni 2009.   
Seminar ini akan dihadiri sekitar 60 perserta berasal dari berbagai lembaga pemerintah pusat 
(BAPPENAS, Departemen Kehutanan, Departemen Lingkungan Hidup, Departemen Luar Negeri, 
Kementrian Riset dan Teknologi), dari pemerintah daerah, Dewan Nasional tentang Perubahan Iklim, 
Delegasi Komisi Eropa dan Sekretariat ASEAN.  
Para pembicara di seminar akan terdiri dari wakil negara-negara anggota ASEAN, Organisasi Kesehatan 
Dunia (kantor WHO Indonesia dan Kantor Regional WHO) dan seorang ahli Perancis dari IRD (Lembaga 
Riset untuk Pembangunan).  
 
Seminar ini bertujuan untuk mensosialisasikan kaitan antara perubahan iklim dan berbagai masalah 
kesehatan masyarakat kepada para petugas kesehatan dan pembuat kebijakan di kawasan Asia dengan 
bersandar pada beberapa contoh nyata (khususnya Demam Berdarah) dan untuk mencoba menyusun 
sebuah peta perjalanan (road map) ke depan mengenai perlunya mempertimbangkan akibat perubahan 
iklim dalam pembuatan kebijakan kesehatan serta memasukkan aspek kesehatan dalam kebijakan yang 
menyangkut lingkungan hidup.  
Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan masyarakat sudah dibuktikan secara ilmiah. Meskipun 
fenomena ini cakupannya global, akibat yang ditimbulkan tidak sama di semua daerah dan efeknya akan 
lebih terasa khususnya di negara berkembang. Masyarakat internasional telah meminta, melalui resolusi  
WHA n°61-19 dari Dewan Kesehatan Dunia pada bulan M ei 2008, agar para pemerintah di seluruh dunia 
menyadari efek perubahan iklim terhadap kesehatan dan agar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dapat 
membantu negara-negara yang paling rawan untuk menghadapi dampaknya.  
 
Khusus untuk kawasan Asia Tenggara, Demam Berdarah yang terus berkembang akhir-akhir ini, 
peningkatan jumlah penyakit menular yang bersifat transnasional yang menurut para ahli, dipengaruhi 
oleh perubahan iklim, merupakan tanda nyata yang menunjukkan perlunya tindakan bersama pada 
tingkat regional. 
 
Dengan demikian, tujuan seminar ini adalah untuk mengumpulkan para ahli dan para pembuat kebijakan 
dalam bidang kesehatan dan perubahan iklim dari negara-negara ASEAN untuk mendorong sebuah 
penyadaran dan pemikiran tentang tindakan apa yang perlu diambil baik pada tingkat kebijakan nasional 
maupun regional, mendukung penukaran informasi dan prakarsa masing-masing serta 
mempertimbangkan pendirian jejaring ahli regional tentang persoalan ini./. 
 

Siaran pers ini berlaku sebagai undangan bagi para wartawan.  
 

« Seminar Regional tentang Dampak Perubahan Iklim t erhadap Kesehatan » 
Pembukaan : 

Selasa 16 Juni 2009, jam 08.30 
Hotel Shangri-La, Sulawesi Room,  

Jln. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220 
 

Penutupan :  
Kamis 18 Juni 2009, jam 11.30 

Hotel Shangri-La, Sulawesi Room,  
Jln. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220 
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