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One Health 

One Health dapat diinterpretasikan berbeda dengan beberapa kelompok dan memiliki 

kecenderungan untuk diartikan sebagai framework yang komprehensif yang telah diterapkan diberbagai 

konteks. Fleksibilitas ini yang dapat memperkuat One Health untuk dapat diterapkan. Dalam Barret dan 

Osofsky, One Health merupakan upaya kolaboratif dari berbagai disiplin yang bekerja di tingkat lokal, 

nasional, dan global untuk mencapai kesehatan yang optimal untuk manusia, hewan, dan lingkungan 

kita. Sedangkan, One Health didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) sebagai 

pendekatan kolaboratif untuk memahami risiko terhadap manusia, hewan, dan ekosistem secara 

keseluruhan.  

 One Health Committe menyatakan One Health sebagai bentuk advokasi untuk menyatukan 

manusia, dan kesehatan hewan dengan kesehatan ekosistem. One Health berguna untuk 

mempromosikan, meningkatkan, dan mempertahankan status kesehatan dengan meningkatkan 

kooperasi dan kolaborasi antara dokter, dokter hewan, tenaga kesehatan lainnya, dan sanitarian. Secara 

garis besar, American Veterinary Medical Association mendefinisikan One Health sebagai upaya 

integratif dari berbagai disiplin yang bekerja di tingkat lokal, nasional, dan global untuk mencapai 

kesehatan optimal untuk manusia, hewan, dan lingkungan. 

 Secara bersamaan, ketiga aspek; kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan, membentuk triad 

One Health, dan setiap dari triad tersebut saling berhubungan satu dengan lainnya. Menyadari besarnya 

hubungan antara ketiganya, One Health bertujuan untuk mempromosikan, meningkatkan, dan 

melindungi kesehatan serta kesejahteraan dari seluruh spesies dengan menguatkan kerjasama dan 

kolaborasi antara doker, dokter hewan, ahli kesehatan lainnya, dan professional di bidang lingkungan 

dengan meningkatkan kekuatan dalam kepemimpinan dan manajemen untuk mencapai tujuan ini. 

 

  



Kesehatan Global 

 Kesehatan global merupakan kesehatan populasi dalam konteks global dan melampaui 

perspektif dan permasalahan masing-masing negara. Dalam kesehatan global, penekanan masalah 

terjadi meliputi batas-batas negara atau memiliki dampak politik dan ekonomi. Kesehatan global 

didefinisikan sebagai, “area studi, riset, dan praktik yang memprioritaskan peningkatan kesehatan dan 

pencapaian kesetaraan kesehatan untuk semua orang di seluruh dunia.” 

 Dalam bidang kesehatan, bada internasional utama untuk kesehatan adalah World Health 

Organization (WHO). Ada pun badan lain yang berdampak penting terhadap kesehatan global mencakup 

UNICEF, World Food Programme (WFP), dan Bank Dunia. Inisitatif utama untuk peningkatan kesehatan 

global adalah United Nations Millennium Declaration dan Millennium Development Goals yang 

disepakati secara global. 

 

Kesehatan Lingkungan 

Kesehatan lingkungan merupakan cabang dari kesehatan masyarakat yang memperhatikan 

semua aspek lingkungan alamiah dan buatan yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Kesehatan 

lingkungan juga biasa disebut atau dirujuk dengan kesehatan masyarakat lingkungan dan perlindungan 

lingkungan. Kesehatan lingkungan disini menaruh perhatian pada faktor-faktor lingkungan yang 

mempengaruhi kesehatan manusia. 

Kesehatan lingkungan menangani seluruh faktor fisik, kimia, dan biologi yang melingkupi 

seseorang dan perilaku seseorang. Kesehatan lingkungan ditujukan kepada penanganan penyakit dan 

menciptakan lingkungan yang kondusif. Definisi ini tidak termasuk perilaku yang tidak berhubungan 

dengan lingkungan dan perilaku yang berhubungan dengan lingkungan sosial dan kultural, dan genetik. 

 Kesehatan lingkungan didefinisikan oleh WHO sebagai aspek-aspek kesehatan manusia dan 

penyakit yang ditentukan oleh faktor-faktor di lingkungan. Hal ini merujuk pada teori dan praktik 

penilaian dan pengawasan faktor-faktor di lingkungan yang berpotensi menimbulkan dampak pada 

kesehatan. Selain itu, berdasarkan WHO Regional Eropa, kesehatan lingkungan sebagai efek patologis 

langsung dari agen kimiawi, radiasi, dan beberapa agen biologi, dan juga efek (yang tidak langsung) pada 

kesehatan dan keselamatan lingkungan fisik, psikologis, sosial, dan kultural secara luas, termasuk 

perumahan, pembangunan perkotaan, penggunaan lahan, dan transportasi. 



 

EcoHealth 

Pendekatan EcoHealth berfokus pada semua tempat yang ditinggali manusia dalam 

lingkungannya. EcoHealth melihat bahwa adanya hubungan tidak terpisahkan antara manusia dan 

lingkungan biofisika, sosial, dan ekonominya, dan hubungan tersebut direfleksikan dalam status 

kesehatan populasi (International Development Research Centre). 

Ada pun sebuah organisasi internasional yang mempromosikan riset, pendidikan, dan praktik 

(termasuk pengembangan kebijakan) yang berhubungan dengan kesehatan manusia, pengobatan 

konservasi, dan keberlanjutan ekosistem, yaitu International Association for Ecology and Health 

(disingkat dengan EcoHealth). Tujuan dari EcoHealth itu sendiri adalah untuk membantu berbagai 

komunitas internasional termasuk ilmuwan, pendidik, pembuat kebijakan, praktisi, dan masyarakat 

umum; menyediakan mekanisme dan forum untuk memfasilitasi wacana internasional dan interdisiplin; 

mendorong pengembangan pengajaran trans-disiplin, riset, dan penyelesaian masalah yang dapat 

melintasi berbagai bidang keilmuan dan mengacu pada berbagai jenis pengetahuan. 

EcoHealth mempunyai misi untuk mengupayakan kesehatan yang berkelanjutan bagi manusia, 

kehidupan alam dan ekosistem dengan mempromosikan penemuan, pemahaman, dan 

kelitansdisiplinan. EcoHealth Alliance bekerja pada persimpangan antara kesehatan ekosistem, hewan, 

dan manusia melalui program konservasi lokal dan membangun solusi kesehatan global terhadap 

kemunculan penyakit. EcoHealth Alliance merupakan organisasi ilmuwan internasional yang berdedikasi 

pada konservasi keanekaragaman hayati. Fokus pada EcoHealth Alliance ini yaitu upaya pada riset, 

pendidikan, dan pelatihan inovatif, dan aksesbilitas pada mitra konservasi internasional. Organisasi ini 

meneliti cara manusia dan kehidupan alam untuk berbagi bioskap untuk ketahanan bersama dengan 

misi umum untuk memberdayakan ilmuwan konservasi lokal di seluruh dunia untuk melindungi alam 

dan menjaga kesehatan ekosistem dan manusia. 
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