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Perlawanan Atas Pengurungan
Penyakit-penyakit yang ditularkan oleh burung-burung yang dikurung

aat burung-burung diasingkan dari tempat hidupnya, maka bakteri dan virus mulai 

menyebar, mengancam hidup manusia. Dalam tubuh burung ternyata hidup bakteri Sdan virus yang akan mengganas saat stres mendera. Memindahkan tempat hidup 

burung dari hutan belantara yang luas ke kandang yang sangat sempit merupakan stressor 
utama yang akan membuat beraneka jenis burung stres. Jika ini terjadi, tunggu saja, 
pembalasan dari burung-burung itu kini sedang berlangsung.

  abah SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) yang baru-baru ini 

mendampingi kebodohan George Walker Bush mengacaukan dunia, diduga 

disebabkan oleh virus corona  yang pernah diisolasi dari seekor anak ayam. Sejak W
diketahui keberadaannya sampai April 2003 lalu, SARS telah merenggut 111 nyawa umat 

manusia di dunia. Beberapa penderita SARS di propinsi Guandong, Cina adalah orang-orang 

yang mempunyai hubungan dekat dengan unggas. Ribuan nyawa umat manusia juga pernah 

melayang setelah Flu Burung, yang kemudian lebih dikenal dengan Flu Hongkong, mewabah 

pada tahun 1977, 1997 dan 2002. Flu burung pada tahun 1977 disebabkan oleh virus H1N1 

dan telah berevolusi menjadi virus H5N1 pada serangan tahun 1997 dan 2002. Entah akan 

menjadi apa lagi tahun depan ?
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Bakteri Chlamydia psittacosa, yang menyebabkan 

penyakit psittacosis, awalnya hanya hidup pada burung 

paruh bengkok, semacam Kakatua dan Nuri, dan kini telah 

menginfeksi seluruh jenis burung. Bahkan burung merpati 

yang banyak berkeliaran di kota-kota diduga telah terinfeksi 

bakteri ini. Psittacosis dapat mengakibatkan deman disertai 

sakit kepala hebat pada manusia. Jika terus berlanjut, dapat 

mengakibatkan kematian.

Masih ingat wabah Leptospirosis di jakarta ? Wabah 

Antraks di jawa barat ? Wabah rabies (anjing gila) sekitar 

tahun 1992 di hampir seluruh propinsi di Indonesia ? Dan 

sesungguhnya masih sangat banyak penyakit yang 

ditularkan oleh binatang kepada manusia. Sapi dapat 

menularkan penyakit TBC, bruselosis serta penyakit mulut 

dan kuku. Kuda dapat menularkan tetanus dari kotorannya. 

Selain rabies, anjing juga dapat menularkan penyakit 

hidatidosis. Kucing dapat mengakibatkan seorang ibu hamil 

keguguran lantaran toksoplasmosis. Sederetan nama-nama 

penyakit seperti : Aktinimikosis, infeksi 

arizona, infeksi Bacteroides, Salmonellosis, 

Shigellosis, Kolibasilosis, penyakit ingus 

jahat, Boreliosis, Kampilobakteriosis, 

Klamidiosis, streptokokosis dan masih 

banyak lagi adalah deretan nama penyakit 

yang ditularkan binatang peliharaan pada 

manusia.

Strategi Penyerangan

Tidak semua penyakit ditularkan melalui daging 

hewan yang kita makan. Hampir sama dengan rabies yang 

ditularkan melalui gigitan anjing,melalui luka yang ada pada 

tubuh kita.Virus flu burung hidup di dalam saluran 

pencernaan unggas dan keluar bersama kotoran atau feses. 

Manusia dapat terinfeksi virus H5N1 ini saat mendekati 

burung yang telah terinfeksi flu burung. Selanjutnya virus ini 

dapat menyebar diantara manusia hanya melalui kontak 

pernafasan. Psittacosis juga ditularkan melalui feses atau 

kotoran burung peliharaan. Bakteri masuk ke tubuh saat kita 

bernafas di dekat burung yang sedang mengepak-ngepakkan 

sayapnya di sangkar.

Kebanyakan burung (80%) 

yang telah terinfeksi bakteri 

Chlamydia psittacosa tidak 

menunjukkan gejala sakit, sehingga 

sangat sulit di deteksi. Para 

pemelihara kebanyakan baru curiga, 

bahwa burung peliharaannya terinfeksi, saat burung menderita 

diare dan terjadi peradangan pada kelopak mata. Jika saat ini 

anda memelihara burung atau satwa lain, berhati-hatilah !

Serangan Balasan

Pada dasarnya, Seluruh makhluk 

hidup di muka bumi ini hidup dalam damai 

dengan membentuk keseimbangan 

tertentu. Puncak dari keseimbangan itu 

adalah hidup tanpa saling merugikan. 

Ketika kita tahu bahwa burung elang hidup 

dengan memangsa tupai, kita 

beranggapan seolah burung elang itu 

merugikan tupai. Namun dibalik itu semua, 

sebenarnya tupai-tupai itu juga 

mendapatkan keuntungan. Bayangkan, 

jika tidak ada elang yang memangsa tupai, maka jumlah tupai 

akan sangat banyak. Selanjutnya tupai-tupai itu dapat menjadi 

punah karena kehabisan makanan. 

berbeda, terjadi antara parasit dan inangnya ( catatan: 

parasit hanya dapat hidup dengan menumpang pada satwa lain. 

Satwa yang ditumpangi inilah yang disebut inang ). Beberapa 

parasit berupa virus dan bakteri hidup dalam tubuh inangnya, 

seperti burung, primata dan binatang lain tanpa mengganggu 

kesehatan satwa inangnya. Karena jika inangnya sakit dan mati 

maka bakteri dan virus itu juga akan mati. Artinya, virus dan 

bakteri tersebut mendapatkan kehidupan dari satwa inangnya 

tanpa merugikan satwa inang. Hubungan serupa dapat kita lihat 

pada anggrek dan pohon-pohon tinggi di hutan. Anggrek jelas 

mendapatkan keuntungan dengan hidup menempel pada pohon 

tersebut, akan tetapi pohon-pohon itu tidak mendapatkan 

keuntungan maupun kerugian dengan keberadaan anggrek.

Psittacosis dapat mengakibatkan deman disertai sakit kepala 
hebat pada manusia

Kebanyakan burung (80%) yang telah terinfeksi bakteri 
Chlamydia psittacosa tidak menunjukkan gejala sakit



Masalah muncul ketika burung 

dan satwa inang menderita stres, baik 

akibat perubahan lingkungan eksternalnya 

( sensory dan behavioural ) maupun 

internal (psychological dan physiological ) 

(Adnyana, 2002). Perubahan lingkungan 

tempat hidup secara drastis, perubahan 

jenis dan pola makan serta perubahan 

perilaku keseharian dapat mengakibatkan 

burung dan satwa inang menderita stres 

berat. Hal ini terjadi tatkala burung dan 

satwa-satwa itu kita tangkap dari hutan 

belantara dan kita masukkan dalam 

sangkar sempit di depan rumah kita.

Stres, pada burung dan satwa 

peliharaan yang lain, mengakibatkan 

terganggunya keseimbangan hormonal 

(terutama plasma corticosteron ), sel-sel 

darah putih dan tingkat plasma 

immunoglobulin yang berperan dalam 

mekanisme pertahanan tubuh satwa dari 

serangan penyakit (Adnyana, 2002). 

Selanjutnya sudah dapat ditebak, parasit-

parasit yang semula tidak merugikan 

berubah menjadi bakteri dan virus yang 

mengganas, kemudian menyerang 

inangnya.

Permasalahan terus berlanjut 

tatkala beberapa jenis bakteri dan virus 

yang ada pada satwa ini juga bisa hidup dalam tubuh 

manusia. Selama sistem kekebalan dan bakteri yang ada 

pada satwa, maka tidak menjadi masalah bagi kita. Sialnya, 

virus-virus seperti corona yang menyebabkan SARS dan 

virus H5N1 yang menyebabkan flu burung serta bakteri 

semacam Chlamydia 

psittacosa yang 

menyebabkan 

penyakit psittacosis 

tidak mampu 

ditangkal oleh daya tahan tubuh manusia. Di titik inilah 

burung dan satwa yang banyak kita tangkap dari hutan 

belantara untuk kita kurung dalam sangkar itu melakukan 

pembalasan. Tentu dengan tanpa memandang siapa yang 

menangkap, siapa yang memelihara tapi dengan 

membabibuta menyerang setiap orang yang ada di dekat 

sangkarnya. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang kita 

cintai; anak, istri, orang tua, saudara bahkan tidak menutup 

kemungkinan tetangga kita. Mengurung satwa dalam 

sangkar membahayakan kesehatan keluarga dan tetangga 

anda ! 

tubuh manusia mampu menangkal serangan virus 

dan bakteri yang ada pada satwa, maka tidak menjadi 

masalah bagi kita. Sialnya, virus-virus seperti corona yang 

menyebabkan SARS dan virus H5N1 yang menyebabkan 

flu burung serta bakteri semacam Chlamydia psittacosa 

yang menyebabkan 

penyakit psittacosis 

tidak mampu 

ditangkal oleh daya 

tahan tubuh 

manusia. Di titik inilah burung dan satwa yang banyak kita 

tangkap dari hutan belantara untuk kita kurung dalam 

sangkar itu melakukan pembalasan. Tentu dengan tanpa 

memandang siapa yang menangkap, siapa yang 

memelihara tapi dengan membabibuta menyerang setiap 

orang yang ada di dekat sangkarnya. Bisa jadi mereka 

adalah orang-orang yang kita cintai; anak, istri, orang tua, 

saudara bahkan tidak menutup kemungkinan tetangga kita. 

Mengurung satwa dalam sangkar membahayakan 

kesehatan keluarga dan tetangga anda ! 

Masih berminat mengurung burung ? 3

Masalah muncul ketika burung dan satwa inang 
menderita stres



Hampir setiap orang senang dengan kicauan merdu,gerak lincah dan tampang gagah burung. Kesenangan, dalam bentuk 
apapun, ketika itu merugikan orang lain maka akan berdampak buruk. 
Mengurung burung dalam sangkar sama halnya dengan mengundang penyakit-penyakit yang mengancam kelangsungan 
hidup orang-orang yang kita cintai; anak, istri, adik-kakak dan bapak-ibu kita. Burung-burung itu ternyata membawa 
penyakit yang akan ditularkan pada kita sebagai bentuk penolakan atas pengurungan dirinya. Banyak dari penyakit itu 
yang belum ditemukan obatnya. 

Ihh...jorok



oonosis adalah jenis penyakit yang penularannya 

terjadi antara manusia dan hewan. Ini dapat 

berarti ditularkan dari manusia kepada Z
hewan atau sebaliknya, dari hewan ke 

manusia. Semua hewan dapat 

menularkan penyakitnya pada manusia 

seperti halnya manusia dapat 

menularkan penyakit-penyakitnya pada 

hewan. Yang harus menjadi catatan 

penting, hewan kesayangan Anda ternyata 

menjanjikan resiko terbesar bagi Anda-pemilik-

tertular oleh penyakit zoonosis.Salah satunya adalah 

burung kesayangan macam perkutut, merpati, parkit, 

kakaktua dan alin-lain.

Ada banyak jenis penyakit zoonosis.  Bermacam-macam 

jenis zoonosis yang dapat menulari manusia. misalnya 

Kampilobakteriosis, Ensefalitis, Toksoplasmosis, 

Clamidiosis, Rubela, Cytomegalo virus, dan Herpes 

simplex, Flu burung bahkan Ebola.  Dari jenis-jenis tersebut 

ada yang hanya mengakibatkan gangguan ringan, namun 

tak sedikit yang berakibat fatal. 

Seperti diketahui, ebola yang ditularkan oleh primata di 

Afrika adalah penyakit yang mematikan. Yang dapat 

membunuh penderitanya dalam hitungan jam. Contoh lain 

adalah toksoplasmosis. Penyakit yang disebabkan oleh 

parasit Toxoplasma gondii ini dapat menyebabkan janin 

mengalami keguguran. Selain itu, dari berbagai penelitian 

terkait toksoplasma juga dapat menyebabkan pembesaran 

kepala (hidrochepalus), gangguan pendengaran dan 

penglihatan (pada beberapa kasus bahkan bayi dapat 

mengalami tuli dan kebutaan) serta lemah mental yang 

muncul setelah tahun-tahun awal pada bayi yang lahir 

sehat.

Bagi orang dewasa jangan senang dahulu. Karena 

Toxoplasma gondii juga akan menyerang dan merusak sel 

berinti dalam tubuh manusia. Ini berarti juga akan merusak 

sel telur yang dikeluarkan oleh indung telur. Kecuali sel 

darah merah, sel dalam tubuh manusia umumnya berinti. 

Berarti, 

sel telur yang 

seharusnya dibuahi oleh sperma 

pun, akan dirusak. Itu sebabnya, bila 

wanita yang berada dalam usia reproduksi 

terinfeksi parasit ini, umumnya mereka akan 

mengalami kesulitan untuk hamil. Sebab, sebelum sempat 

dibuahi oleh sperma, parasit sudah merusak sel telur yang 

dikeluarkan oleh indung telur. Akibatnya sudah jelas, proses 

pembuahan menjadi gagal dan kehamilan tidak bisa terjadi.

Parasit ini terutama bersarang pada kotoran kucing, namun 

burung-burung peliharaan juga didapati menjadi inang 

perantara parasit ini. Kasus-kasus zoonosis tidak 

menunjukkan gejala yang berarti. Mengapa ? Kebanyakan 

hanya akan muncul gejalanya ketika sistem imunitas tubuh 

menurun, dan gejalanya seringkali mirip dengan influensa 

biasa. (Itulah mengapa penderita imunosupresi semacam 

AIDS akan sangat rentan dengan jenis penyakit ini). Ini 

yang berbahaya. Gejala yang tidak spesifik akan 

menyulitkan diagnosa sehingga diagnosis akan sulit 

dilakukan sementara bibit penyakit terus berkembang. 

Karena itu, biarkanlah burung dan satwa lain hidup 

dihabitatnya karena itulah tempat terbaik bagi mereka. 

Selain kita tidak tertular oleh penyakit yang mereka bawa, 

resiko penularan penyakit manusia terhadap satwa juga 

dapat diminimalisasi. Lebih baik kita menjaga agar habitat 

mereka tidak rusak, kalau seandainya kita ingin 'menikmati' 

mereka. Itu pasti lebih aman, dan tentunya jauh lebih 

mudah serta murah, iya kan...? (”Gembil”2003)6

Tingkatkan Resiko Lemah Mental Pada Balita

Pelihara Burung Dalam Sangkar Bikin Mandul

emilik satwa peliharaan kini harus lebih berhati-

hati. Menurut berbagai penelitian kemungkinan 

pemelihara satwa terkena zoonosis sangat tinggi terutama P
pemelihara burung, kucing dan anjing. Pada beberapa kasus, zoonosis bahkan 

dapat menyebabkan kematian pada penderitanya.



Siapapun Anda, jika ingin menjadi warga Kadang Kukila silahkan mengisi formulir ini dan 
mengirimkannya ke Yayasan Kutilang Indonesia for Bird Conservation. 

Nama   :  ………………………        
Tanggal lahir  :  ………………………        
Pekerjaan   :  ………………………
Keahlian Khusus  :  ………………………        
Hobi  :  ………………………
Alamat  : ………………………      
Telp.  :   ………………………
Fax.    :   ……………………...
E-mail  :   ……………………... 7

Informasi Lebih Lanjut :

Kad ngK kilaa  u

Ya as n u ilan  In o esi  f r Co s r a ioy a K t g d n a o Bird n e v t n

J  T g l M t  o 64ln. e a  la i N  A

J n ka g, N ag k  Sl man o g n  g li , e ,

Yo ya artg k a

Te /F k  : 2 ) 6 56lp a s (0 74 8 5 9

-mail : uti ng n o e ia@ y os omE k la _i d n s L c .c

Berbagi Keindahan Burung Bersama Kadang Kukila

Selamat Datang

Merchandise

Kadang Kukila adalah wadah bagi teman-teman yang peduli dan sayang pada burung.

Kadang Kukila

ngin terlibat dalam upaya pelestarian burung-burung di Jogja ? Ingin juga punya 

kaos keren ? Ini kesempatan bagi anda. Yayasan Kutilang Indonesia telah 

memproduksi Kaos “Mpan Papan”. I
“Mpan Papan” merupakan sebuah ungkapan filosofis kaitannya dengan pengelolaan 

hidup. “Mpan Papan” berarti menempatkan segala hal pada tempatnya. Seperti burung yang 

seharusnya kita tempatkan pada tempat hidupnya, bukan pada sangkar dan kurungan yang sempit. 

Sangkar dan kurungan bukan tempat bagi burung.

Kaos ini dijual dengan harga Rp 35.000,00. Terkesan mahal memang, tapi harga mahal itu tidak akan 

terasa jika anda tahu bahwa keuntungan dari penjualan kaos ini akan digunakan untuk berbagai 

kegiatan pelestarian burung di alam, khususnya di Jogja Yang Kita Cintai.

Nah, tunggu apalagi ? Segera datang ke Sekertariat Yayasan Kutilang Indonesia 

karena produksi terbatas. Catatan : Bisa pesan dulu via telpon ke sekertariat 

Kutilang atau SMS ke nomor HP: 08174123109

Pembeli Kaos sampai 22 Mei 2003 : Eko, NN, Ninik dan Bapak Satyawan 

30. Anhar Junaidi, Pagar alam

INFO

Jogja Bird Walk

ogja Bird Walk adalah kegiatan Pengamatan dan Pemantauan 

rutin,sebulan sekali, burung-burung di Jogja dan Jawa Tengah.J
Jogja Bird Walk bulan ini akan diselenggarakan Pada tanggal 29 Juni 

2003 di Muara sungai Bogowonto, Pantai Congot. Sebelah barat pantai 

Glagah. Berangkat dari Sekertariat Yayasan Kutilang Indonesia jam 

06.00 WIB. Pengamatan dimulai pukul 07.00 sampai 11.00 WIB. Cuaca agak panas, sehingga 

diharapkan memakai topi atau payung. Karena akan menyeberangi sungai, akan lebih baik jika 

memakai sandal, jangan memakai sepatu. Untuk menuju pantai Congot, ikuti saja jalan ke arah 

Purworejo dari Jogja. Amati petunjuk di sebelah kiri jalan setelah melewati kota wates.



Diterbitkan 

Didukung  

The Gibbon Foundation

Kutilang Indonesia for Bird Conservation

Jln. Tegal Mlati No 64 A

Jongkang, Ngaglik, Sleman, 

Yogyakarta

Telp/Faks : (0274) 865569

E-mail : kutilang_indonesia@Lycos.com

Salam Lestari,

Setiap bentuk penindasan pastilah berbuah pemberontakan. Burung, sebagai makhluk ciptaan Sang Khalik juga melakukan hal 

yang sama. Ketika ia dikurung, dipenjarakan, maka ia akan memberontak dengan mengirimkan berbagai penyakit pada 

penindasnya. 

Bulan depan KABAR BURUNG akan hadir dengan liputan tentang lomba burung berkicau. Satu lagi bentuk penindasan manusia 

pada burung, seiring dengan berkembangnya budaya “uang”.

Apa yang salah dengan lomba burung ? Kenapa lomba burg harus dilihat sebagai salah satu bentuk penindasan pada burung. 

Bukankah itu bagian dari pemanfaatan sumber daya alam ? Bukankah salah juga jika kita tidak memanfaatkan rahmat yang telah 

diberikan pada kita ? Tunggu ulasannya di KABAR BURUNG edisi juli.

KICAU REDAKSI

Bisa didapatkan 
secara gratis setiap bulan  

Toko Buku SOSIAL AGENCY Ambarukmo

Toko Buku TOGA MAS Yogyakarta

Toko Buku TOGA MAS Semarang

Toko Buku Gramedia  

Kantin Gelanggang Mahasiswa UGM

Kantin Fakultas Biologi UGM

Kantin Gelanggang Mahasiswa UNY

SekBer Perhimpunan Pencinta Alam DIY

Perkumpulan Pecinta Alam SMU DIY

Bagian TU Fakultas Biologi Atma Jaya

Bagian TU Fakultas Biologi Duta Wacana

Tempat Cukur Orang Cerdas KOMPAK

WarNet BangJo.net

WarNet dan Rental DOLPHIN

WarNet INTERSAT Timoho

Wartel Kosuma, UNDIP, Semarang

Supermarket GELAEL,Semarang

Toko SIRANDA, Semarang

Redaksi SKH Kedaulatan Rakyat

Hotel Rubha Graha

Hotel Jayakarta

Warung Pramuka Kulonprogo

Pusat Informasi Lingkungan Hidup (Bogor)

Buletin KABAR BURUNG . Penanggung Jawab : Direktur Yayasan Kutilang Indonesia for Bird Conservation.  Redaksi : Ige.Kristianto. Ilustrasi : Harjo. Fotografer : Wiryawan. Reporter : “Gembil” 
Subyantoro (Jogja), Rahmat Biru (Semarang). Data dan Informasi : Triman Setyadi Alamat Redaksi : Jln. Tegal Melati no.64 A, Jongkang, Sleman. Telpon : (0274) 865569. ISSN : 1411-0415. Percetakan : 
Kutilang Cetak.
Yayasan Kutilang Indonesia For Bird Conservation adalah lembaga non profit yang bergerak dalam bidang konservasi burung untuk melestarikan lingkungan. Kabar Burung adalah Media Komunikasi upaya-
upaya konservasi burung yang kami kerjakan. Saat ini, penerbitan Kabar Burung didukung sepenuhnya oleh Gibbon Foundation. 
Redaksi terbuka terhadap berbagai bentuk sumbangan untuk kegiatan pelestarian burung dari pembaca. Sumbangan berupa tulisan, gambar, artikel, foto, buku dan perlengkapan pengamatan burung dapat anda 
kirimkan ke alamat redaksi.
Sumbangan berupa dana dapat anda kirimkan ke BNI Kantor Cabang UGM Yogyakarta dengan  nomor rekening 228.005968211.901  a.n. Ign. Kristianto M.

Mari Jadikan 
KABAR BURUNG 

ini milik kita bersama :

Setengah tahun lebih kami berjalan dengan 

mimpi-mimpi kami, dengan kegiatan-kegiatan 

kami. Seorang “kawan” mengingatkan arti penting pembaca bagi 

kelangsungan hidup sebuah media. Besar harapan kami para 

pembaca KABAR BURUNG mau membantu kami untuk mengevaluasi 

media ini atas nama upaya pelestarian burung, khususnya di Jogja 

yang Kita Cintai.

Kirimkan KRITIK, SARAN, PESAN, NASEHAT dan segala hal yang 

berkaitan dengan KABAR BURUNG, mulai dari aspek penulisan, isi, 

cetak sampai distribusi, melalui :

1. Surat ke redaksi KABAR BURUNG. Jln. Tegal Mlati no 64A, 

Jongkang, Sleman. Telp. (0274) 865569. Atau

        2. E-mail ke : Kutilang_indonesia@Lycos.com. Atau  

3. SMS ke nomor 08174123109


