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Pendahuluan

Di awal tahun 2007, Indonesia dikejutkan lagi dengan wabah flu burung yang

sempat mereda. Laporan resmi WHO menyebutkan sampai pertengahan Januari 2007

terdapat 79 kasus di Indonesia dengan 61 kasus berakhir dengan kematian. Berita terakhir

bahkan menyebutkan bahwa ditemukan banyak unggas mati mendadak di daerah

Istimewa Yogyakarta yaitu di wilayah Kotagede dan Nanggulan (Kompas, 17 Januari

2007).  Hal ini tentu saja menimbulkan kecemasan luar biasa bagi masyarakat. Oleh

karena itu, upaya pencegahan penularan flu burung seharusnya sudah menjadi prioritas

nasional. Selain itu, upaya ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata namun

masyarakat harus terlibat secara aktif.

Flu Burung (Avian Influenza)

Penyakit ini teridentifikasi pertama kali di Italia lebih dari 100 tahun lalu.

Sebenarnya, flu burung merupakan penyakit hewan yang menyerang unggas (disebut

juga Sampar Unggas atau Fowl Plaque) seperti ayam, kalkun, itik, angsa, unggas air, dan

berbagai jenis burung baik burung piaraan maupun burung liar. Virus influenza (AI) yang

termasuk famili Orthomyxoviridae dengan berbagai sub tipe merupakan penyebab

penyakit ini.

Terdapat 3 tipe virus AI dilihat dari strukturnya yaitu tipe A, B, dan C. Tipe A

ditemukan pada manusia dan unggas sedangkan tipe B dan C hanya ditemukan pada

manusia. Virus tipe A mempunyai berbagai sub-tipe dimana tipe paling virulen adalah

strain H5N1, karena memiliki kemampuan mutasi yang menyebabkan virus ini potensial

mematikan dan sulit diprediksi.

Virus AI ini mati pada suhu di atas 65 C, sensitif terhadap radiasi sinar matahari,

dan mati oleh desinfektan. Namun virus ini dapat bertahan pada suhu rendah dan bahan

organik seperti darah, tinja/kotoran unggas, dan udara. Gejala pada unggas biasanya

bervariasi dari tidak bergejala, gangguan pernapasan (batuk, pilek, bersin), bengkak pada

kepala, mencret, bulu rontok, kaki seperti dikerik, gangguan saraf sampai kematian.
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Flu Burung pada Manusia

Kejadian penyakit ini pada manusia pertama kali dilaporkan di Hong Kong pada

tahun 1997, disebabkan oleh virus influenza tipe A strain H5N1 dengan 18 kasus, 6 di

antaranya meninggal dunia. Di Indonesia kasus ini ditemukan pertama kali pada bulan

Agustus 2003, dan sampai awal Januari 2007 telah dilaporkan 79 kasus dengan 61 kasus

berakhir dengan kematian.

Terdapat berbagai teori mengenai rantai penularan dari unggas ke manusia. Teori

pertama menyebutkan bahwa orang yang terkena virus flu burung, sebelumnya sudah

terinfeksi virus human flu terlebih dahulu. Jadi keadaan daya tahan tubuh orang tersebut

sedang menurun sehingga selanjutnya bisa terinfeksi flu burung. Teori yang lain adalah

virus flu burung sendiri bisa menyebabkan influenza pada manusia melalui udara,

kotoran, darah, sekret pernapasan, bahkan air yang terkontaminasi oleh virus ini.

Sebagian besar kasus manusia tertular akibat kontak langsung dari burung/unggas yang

sakit, walaupun kontaminan lingkungan oleh virus tersebut dapat juga sebagai sumber

penularan

Masa inkubasi virus adalah tiga hari sedangkan masa infeksiusnya adalah satu

hari sebelum sampai tiga atau lima hari sesudah gejala timbul. Gejala flu burung pada

manusia sama dengan gejala flu pada umumnya, yaitu berupa demam tinggi dengan suhu

diatas 38C, disertai salah satu atau lebih gejala batuk (85- 100%), sesak atau nafas

pendek (100%), diare (50%), dan nyeri otot (50%). Gejala flu umum seperti muka

kemerahan atau ingusan pada hidung dan konjungtivitis bisa saja tidak ditemukan seperti

kasus di Vietnam. Selain itu, yang terpenting adalah terdapatnya riwayat dalam satu

minggu sebelumnya: a) pernah kontak dengan unggas di peternakan unggas yang

terjangkit Flu Burung, b) pernah kontak dengan orang yang menderita Flu Burung, c)

bekerja di laboratorium yang memproses spesimen Flu Burung.

Kematian rata-rata terjadi 9 hari setelah sakit (kasus Vietnam) akibat gagal nafas.

Penyakit flu burung memberat bila terjadi pada pasien usia tua dan balita, terlambat

mendapatkan perawatan, keterlibatan infeksi saluran nafas bawah, dan saat masuk sudah

terjadi leukopeni dan limfopeni.

Orang-orang yang berisiko tinggi tertulari penyakit ini adalah peternak

ayam/burung/unggas lainnya, pemotong ayam/burung/unggas lainnya, penjual produk-
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produk ayam/burung/unggas (daging, telur, dan sejenisnya), pemelihara

ayam/burung/unggas lainnya, petugas laboratorium yang meneliti/memeriksa penyakit flu

burung, orang-orang yang tinggal di daerah dimana terdapat kematian unggas/burung

secara tiba-tiba yang mencirikan infeksi flu burung, orang-orang yang telah melakukan

kontak dekat, secara langsung dan tanpa perlindungan dengan kasus manusia yang telah

terkonfirmasi tertular flu burung, termasuk juga dokter hewan, pengunjung

peternakan/pemprosesan unggas dalam 1 minggu terakhir, dan orang yang kontak dengan

penderita flu burung

Diagnosis penyakit ini ditegakkan bila melalui tanya jawab didapatkan riwayat

faktor risiko, gejala panas >38C, disertai salah satu atau lebih gejala batuk, nafas

pendek, dan nyeri tenggorokan. Pada pemeriksaan laboratorium akan ditemukan

leukopeni (leukosit < 3000), limfositopeni, dan trombositopenia. Foto thoraks

menunjukkan abnormalitas yaitu gambaran pneumonia (radang paru-paru). Lebih curiga

lagi bila gejala klinis cepat memburuk.

Diagnosis pasti ditegakkan dengan pemeriksaan serologi darah maupun usapan

sekret tenggorokan. Apabila seluruh gejala, tanda dan pemeriksaan penunjang telah

terpenuhi, maka dokter harus segera mengirimkan penderita ke Rumah Sakit Rujukan di

daerah masing-masing. Pasien akan diberikan perawatan medis intensif (ICU/ruang

isolasi), terapi antivirus, peningkat daya tahan tubuh atau immunomodulator, antibiotik,

dan respiratory care (perawatan pernapasan). Oseltamivir (teregistrasi sebagai Tamiflu)

merupakan obat anti-viral utama untuk flu burung. Tamiflu akan efektif apabila diberikan

pada tahap awal perkembangan penyakit flu burung. Tamiflu di Indonesia tersedia di

semua Rumah Sakit Rujukan Flu Burung

Upaya Pencegahan dan Pemutusan Rantai Flu Burung pada Manusia

Departemen Kesehatan bersama seluruh jajarannya di seluruh Indonesia telah

melakukan berbagai langkah antara lain: (a) peningkatan surveilans epidemiologi di

seluruh Indonesia untuk mendeteksi ada-tidaknya kasus Flu Burung pada manusia sedini

mungkin, (b) pelaksanaan sero-survei kepada orang yang terpapar unggas untuk

mengetahui ada-tidaknya  infeksi Flu Burung pada manusia, (c) langkah-langkah

pencegahan penularan dari unggas ke manusia, (d) peningkatan kewaspadaan dan

kesiapsiagaan jajaran karantina kesehatan di Indonesia (e) penyiapan 34 rumah sakit
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rujukan diseluruh Indonesia, (f) sosialisasi dan advikasi cara pencegahan Flu Burung

pada manusia, (g) pembentukan tim penanggulangan Flu Burung pada manusia

berkoordinasi dan bekerjasama dengan Departemen Pertanian dan Organisasi Kesehatan

Sedunia, (h) mobilisasi sumber daya untuk  penanggulangan Flu Burung pada manusia.

Namun, upaya pemerintah ini tidak akan berhasil tanpa kesadaran dan peran serta

aktif masyarakat, sehingga pemerintah mencanangkan gerakan Tanggap Flu Burung

melalui kampanye, penyuluhan, dan berbagai tindakan seperti pemusnahan unggas di

lingkungan wabah, vaksinasi unggas, dan peningkatan sanitasi peternakan. Selain itu

pemerintah juga mengharapkan warga masyarakat untuk melakukan berbagai upaya

pencegahan dan penularan flu burung pada manusia.

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan meliputi :

1. Perlindungan individu secara umum

Dapat dilakukan dengan menghindari diri dari kontak dengan unggas atau

peternakan unggas yang terjangkit flu burung, jika terpaksa harus kontak dengan unggas

yang terjangkit flu burung hendaknya : (a) menggunakan penutup mulut dan hidung,

sarung tangan, masker seperti masker bedah, kacamata, gaun pelindung/Apron, dan

sepatu boot apabila memasuki daerah yang telah terjangkiti atau sedang terjangkit virus

flu burung, (b) rajin mencuci tangan dengan sabun atau cairan antiseptik setelah kontak

dengan unggas/burung atau mandi, (c) membersihkan pakaian dengan detergen, cairan

alkohol (70%) atau pemutih/khlorin (0.5%) dan jangan membawa keluar alat

perlengkapan dari peternakan unggas, (d) tidak meludah sembarangan.

Apabila telah menderita gejala-gejala menyerupai influenza (contoh demam >38 o

C, batuk, sakit tenggorokan, hidung meler dan sakit otot) maka hal yang harus dilakukan

adalah menutup hidung dan mulut saat batuk atau bersin, menggunakan tissue dan

membuang segera setelah dipakai, tidak menyentuh mata, hidung, atau mulut.

Selanjutnya berobat ke dokter dengan memakai masker atau penutup hidung dan mulut.

2. Pencegahan flu burung di lingkungan rumah

Upaya ini dapat dilakukan dengan: (a) menjaga kebersihan lingkungan

(khususnya kandang unggas dan burung), (b) menjauhkan kandang unggas dan burung

dari rumah/tempat tinggal, (c) menggunakan penutup hidung dan sarung tangan bila akan
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mengolah tanaman dengan pupuk kandang, (d) tidak membuang kotoran (jeroan, bulu

ayam, dll.) sembarangan melainkan membungkusnya dengan plastik dan membuang di

tempat sampah, (e) membersihkan makanan ternak/burung yang tercecer di tanah/lantai.

Untuk menyiapkan kebutuhan konsumsi sehari-hari di rumah sebaiknya: (a) tidak

membeli daging ayam dengan warna daging yang gelap, terdapat tanda memar atau

bintik-bintik pendarahan, (b) tidak membeli daging ayam yang dengan harga lebih murah

dari sewajarnya, (c) tidak membeli telur yang mempunyai cangkang yang retak atau

terdapat kotoran atau bulu pada cangkangnya dan mencuci telur secara sempurna

sebelum dimasak, (d) tidak menggunakan tangan yang kotor untuk menyentuh hidung,

mata atau mulut, (e) menggunakan alas pemotong yang berbeda-beda untuk daging,

sayuran, masakan mentah serta makanan matang, (f) memasak sampai matang produk-

produk unggas dengan suhu pemasakan diatas 80C, jangan memakan daging

unggas/bird yang masih berwarna merah muda atau telur setengah matang.

Hal-hal yang harus dilakukan untuk menghindari penularan flu burung jika

memelihara unggas di rumah antara lain: (a) pembersihan kandang meliputi pembersihan

terhadap fasilitas dan peralatan kandang, (b) mengontrol pembuangan limbah/kotoran

hewan, memisahkan ayam-ayam yang terlihat tidak normal atau menunjukkan gejala

sakit terutama ayam muda (0-18 bulan), (c) menyemprotkan desinfektan untuk

membunuh kuman penyakit, (d) saat mengubur unggas yang mati serta kotorannya dan

hindari membuat debu dengan menyemprotkan air disekelilingnya untuk membasahi

tanah, (e) menguburkan bangkai unggas serta kotorannya dengan kedalaman sekurang-

kurangnya satu meter di dalam tanah, (f) setelah bangkai burung serta kotorannya telah

dikuburkan maka bersihkan kadang serta daerah yang terkontaminasi lainnya secara

sempurna menggunakan detergen dan air.

3. Pencegahan flu burung di daerah yang telah terjangkit flu burung

Jika hidup di lingkungan yang terbukti telah terjangkit flu burung, maka usaha

pencegahan dapat dilakukan dengan: (a) apabila menemukan unggas yang sakit atau

sekarat (jenis apapun) maka segera melaporkan kepada Dinas Peternakan setempat, (b)

menggunakan sarung tangan dan penutup mulut apabila harus menyentuh bangkai hewan

tersebut, (c) mencuci tangan dengan air dan sabun setidaknya selama 10 detik setelah
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menyentuh bangkai unggas tersebut, (d) hindari memasuki peternakan atau pasar basah

dimana terdapat unggas-unggas hidup, (e) setelah berjalan di daerah yang mungkin

terkontaminasi (seperti peternakan, pasar atau pekarangan yang terdapat unggas-

unggasan) maka bersihkan sepatu secara hati-hati dengan air dan sabun, (f) saat

membersihkan sepatu, pastikan untuk tidak mengenai wajah atau pakaian dengan

kotorannya saat membersihkan.

Penutup

Penyakit flu burung meski pada awalnya menyerupai gejala penyakit flu biasa

namun sangat progresif dan mematikan. Kejadian flu burung di suatu daerah meski hanya

satu kasus berpotensi untuk menimbulkan wabah lokal, bahkan wabah ini dapat

menyebar sampai ke luar daerah tersebut mengingat virus AI ini susah diprediksi. Karena

kemampuan mutasi virus ini juga yang menyebabkan vaksinasi baik pada unggas maupun

manusia tidak memberikan perlindungan efektif. Pemberian antiviral tamiflu secara

masal sebagai pencegahan di daerah wabah hanya akan meingkatkan resistensi. Oleh

karena itu, diperlukan sosialisasi dan penggalangan gerakan tanggap flu burung secara

masal yang melibatkan peran aktif masyarakat secara mandiri sehingga upaya

pencegahan dan pemutusan rantai penularan flu burung ini akan menuai keberhasilan.
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