
© NSW Ministry of Health.  25 January 2023 health.nsw.gov.au

NSW Health

Apa itu cacar monyet?
Cacar Monyet (Monkeypox) adalah infeksi virus yang menyebabkan ruam. Penyakit ini disebarkan 
melalui kontak kulit ke kulit dengan seseorang yang menderita cacar monyet. Sebagian besar orang 
pulih dalam beberapa minggu.

Sejak Mei 2022, telah terjadi peningkatan global kasus cacar monyet yang dilaporkan dari berbagai 
negara di mana cacar monyet biasanya tidak terlihat. Sebagian besar kasus terjadi pada pria yang 
berhubungan seks dengan pria.

Sementara sebagian besar kasus cacar monyet di NSW tertular di luar negeri, sejumlah kecil mungkin 
tertular di Australia.

Gejala biasanya dimulai 7-14 hari setelah paparan. Gejala dapat muncul dalam jangka waktu singkat 
atau lama - dari beberapa hari hingga 21 hari.

Gejala cacar monyet dapat termasuk:

• ruam, lesi atau borok seperti jerawat, terutama di bagian yang sulit dilihat seperti alat kelamin, 
anus, atau bokong, dan di wajah, lengan dan kaki.

• borok, lesi atau luka di mulut 

• penderita dapat mengalami demam, sakit kepala, nyeri otot, sakit punggung, pembengkakan 
kelenjar getah bening, panas-dingin dan/atau kelelahan sebelum ruam atau lesi muncul.

Lesi dimulai sebagai ruam merah datar yang berkembang menjadi pustula, yang kemudian 
membentuk kerak atau keropeng lalu rontok.

Risiko penyakit parah dan komplikasi seperti infeksi sekunder, sepsis, dan ensefalitis cenderung 
meningkat pada orang dengan gangguan kekebalan (imunokompromais), anak kecil, dan wanita 
hamil.

Untuk informasi lebih lanjut, baca NSW Health Monkeypox fact sheet (lembar fakta).

Bagaimana cara cacar monyet menyebar?
Cacar monyet terutama menyebar dari satu orang ke orang lain melalui kontak langsung dari kulit 
ke kulit. Penyakit ini dapat menyebar dengan menghirup tetesan hembusan napas penderita cacar 
monyet selama kontak dekat yang lama, tetapi ini jarang terjadi. Penyakit ini juga dapat menyebar 
melalui kontak dengan cairan tubuh yang terinfeksi atau benda yang terkontaminasi, seperti seprei 
dan sarung bantal atau pakaian.

Cacar monyet:  
Informasi untuk kontak berisiko 
tinggi
Monkeypox: Information for high-risk contacts Indonesian
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Cacar monyet dapat ditularkan saat berhubungan seks. Tidak diketahui berapa lama virus cacar 
monyet tetap ada dalam air mani dan cairan tubuh lainnya. Penderita cacar monyet sebaiknya tidak 
berhubungan seks selama infeksi mereka. Orang yang telah sembuh dari cacar monyet sebaiknya 
menggunakan kondom saat melakukan kegiatan seksual selama 12 minggu setelah sembuh.

Penderita cacar monyet dapat menularkan penyakit sejak mereka pertama kali mengalami gejala 
sampai semua lesi berkerak, keropengnya terlepas dan lapisan kulit baru tumbuh di bawahnya.

Mengapa saya menerima informasi ini?
Anda telah diidentifikasi sebagai kontak dari seorang penderita cacar monyet. Anda dianggap sebagai 
kontak berisiko tinggi karena Anda:

• tinggal dengan seorang penderita cacar monyet

• telah melakukan kontak dekat langsung, yaitu bersentuhan dengan kulit atau selaput lendir 
yang luka, dengan seorang penderita cacar monyet saat mereka sedang bergejala. Ini dapat 
berupa kontak langsung, dengan kasus itu sendiri atau bahan yang terkontaminasi (seperti 
sprei), keropeng atau cairan tubuh.

Apa yang perlu dilakukan kontak berisiko tinggi?
Kontak berisiko tinggi akan dihubungi setiap hari oleh Unit Kesehatan Masyarakat setempat selama 
21 hari setelah terpapar.

Selama 21 hari sejak terakhir kali Anda terpapar cacar monyet, Anda perlu:

• memantau tanda-tanda atau gejala cacar monyet seperti yang tercantum di atas.

• ukur suhu tubuh Anda dua kali sehari.

• *idealnya bekerja dari rumah karena ini akan mengurangi kontak Anda dengan orang lain. 
Jika tidak dapat melakukannya, umumnya Anda dapat datang ke tempat kerja Anda jika Anda 
tidak mengalami gejala, memantau gejala dengan seksama dan mengenakan masker bedah. 
Kehadiran di tempat kerja harus dibicarakan dengan Unit Kesehatan Umum setempat.

• menghindari mengunjungi tempat-tempat berisiko tinggi (mis. pusat perawatan kesehatan, 
penitipan anak, atau fasilitas perawatan lansia), kecuali untuk mencari bantuan medis yang 
mendesak atau dibolehkan oleh Unit Kesehatan Umum Anda (misalnya jika tempat ini adalah 
tempat kerja Anda yang biasa dan Anda telah diberi tahu bahwa aman untuk terus hadir secara 
fisik).

• menghindari kontak fisik dekat dengan orang lain. Anda sebaiknya menjaga jarak 1,5 m setiap 
saat dari orang lain. Ini termasuk orang yang tinggal bersama Anda.

• mengenakan masker bedah saat berada di luar rumah dan saat berada di dekat orang lain.

• **menghindari kontak dekat dengan mereka yang mungkin berisiko lebih tinggi terkena infeksi 
(mis. bayi, lansia, penderita imunokompromais, dan wanita hamil).

• tidak melakukan kegitan seksual.

• rutin mencuci tangan dengan sabun dan air atau menggunakan pembersih tangan berbasis 
alkohol
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• membersihkan permukaan secara teratur dengan disinfektan.

• menghindari kontak dengan hewan, terutama anjing dan hewan pengerat peliharaan (misalnya 
hamster, gerbil, tikus, tikus got, marmut).

• tidak menyumbangkan darah, sel, jaringan, ASI, air mani, atau organ.

*Jika Anda bekerja di lingkungan berisiko tinggi seperti pusat perawatan kesehatan, penitipan anak, 
fasilitas disabilitas atau perawatan lanjut usia, atau tidak dapat bekerja dari rumah, Unit Kesehatan 
Umum akan memberi Anda saran tentang apa yang harus dilakukan. Setiap orang akan dinilai secara 
tersendiri.

**Jika Anda tidak dapat menghindari kontak dekat dengan anggota rumah tangga yang berisiko 
lebih tinggi tertular, Anda sebaiknya menghubungi unit kesehatan masyarakat setempat. Mereka 
mungkin perlu membantu Anda menemukan akomodasi alternatif di mana Anda dapat mengisolasi 
diri dengan aman hingga periode 21 hari berakhir.

Vaksinasi
Kontak berisiko tinggi akan ditawari vaksin cacar sebagai profilaksis pasca paparan (PEP), idealnya 
dalam 4 hari tetapi boleh hingga 14 hari setelah paparan cacar monyet.

Vaksin cacar dapat memberikan perlindungan terhadap cacar monyet karena kedua virus tersebut 
berhubungan erat. Vaksin baru terhadap cacar (JYNNEOS) memiliki efek samping yang lebih sedikit 
dibandingkan vaksin cacar sebelumnya dan dapat digunakan dengan aman oleh semua kelompok 
orang, termasuk mereka yang mengalami gangguan kekebalan.

Vaksinasi pada anak-anak atau wanita hamil
JYNNEOS juga merupakan vaksin pilihan bagi mereka yang sedang hamil atau menyusui. Vaksin juga 
dapat dipertimbangkan untuk anak-anak secara off-label (menggunakan vaksin yang dibuat untuk 
penyakit lain) tergantung pada penilaian risiko-manfaat. Lihat informasi lebih lanjut tentang vaksinasi 
untuk cacar monyet.

Apa yang harus dilakukan jika Anda mengalami gejala
Jika Anda mengalami gejala, Anda sebaiknya: 

• melakukan isolasi mandiri di rumah dan menghindari semua kontak yang tidak perlu dengan 
orang lain. Jika pulang ke rumah untuk isolasi mandiri, langsung pulang, kenakan masker dan 
tutupi luka yang terbuka.

• menghubungi dokter Anda dan beri tahu bahwa Anda telah diidentifikasi sebagai kontak 
berisiko tinggi dari penderita cacar monyet. Dokter Anda semestinya dapat memberi saran 
tentang tes apa pun yang mungkin Anda perlukan.

• memberi tahu Unit Kesehatan Masyarakat (1300 066 055) sesegera mungkin.

Jika Anda khawatir tentang gejala apa pun yang Anda alami, hubungi dokter Anda untuk perawatan 
segera atau segera hubungi Triple Zero (000) dalam keadaan darurat.
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Apa yang perlu dilakukan jika Anda perlu menemui dokter 
atau menjalani tes secara pribadi 
Bergantung pada gejala Anda, dokter Anda mungkin akan meminta Anda untuk menjalani tes secara 
pribadi. Saat pergi ke tempat praktik dokter atau fasilitas kesehatan lainnya, Anda sebaiknya:

• mengenakan masker bedah

• menutup luka yang terbuka

• melakukan perjalanan langsung ke dan dari tempat pengujian (misalnya penyedia layanan 
kesehatan atau klinik patologi Anda)

• pada saat tiba, beri tahu petugas kesehatan bahwa Anda adalah kontak berisiko tinggi dari 
penderita cacar monyet.

Informasi lebih lanjut
Silakan lihat lembar fakta Cacar Monyet NSW untuk informasi lebih lanjut. Anda juga dapat 
menghubungi Unit Kesehatan Masyarakat setempat di 1300 066 055. 

Untuk bantuan gratis dalam bahasa Anda, hubungi Layanan Penerjemahan dan Juru Bahasa di  
13 14 50.
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