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KATA PENGANTAR

Pemantauan flu burung atau Avian Influenza (AI) pada burung liar dan unggas
ternak merupakan bagian penting bagi penanggulangan epidemi flu burung.  Untuk
meningkatkan keefektifan pemantauan, diperlukan pengetahuan praktis mengenai 
etika dan prosedur pengambilan contoh pada burung liar dan ternak unggas.

Pedoman ini bertujuan memberikan informasi praktis bagi penelitian AI khususnya 
dalam lingkup lingkungan serta sosial budaya Indonesia.  Pedoman ini terbagi atas dua 
bagian utama yang saling terkait dengan upaya pemantauan, yaitu: penangkapan dan 
penanganan burung, serta pengampilan cuplikan dari burung liar (dalam hal ini burung 
air) dan ternak unggas yang diteliti.  Lebih lanjut disajikan pula informasi mengenai 
aspek kesehatan masyarakat.

Khusus untuk penangkapan dan penanganan sumber utama panduan ini adalah 
Panduan Studi Burung Pantai yang ditulis oleh John Howes, David Bakewell dan Yus 
Rusila Noor pada tahun 2003.  Adaptasi seperlunya telah dilakukan untuk keperluan 
pemantauan flu burung di Jawa.  Demikian juga untuk pengambilan sampel, sebagian
besar bahan diperoleh dari terbitan ilmiah terpublikasikan antara lain  Guidelines to 
the use of wild birds in research oleh Gaunt dan Oring pada tahun 1999, dan panduan 
FAO mengenai produksi dan kesehatan satwa, khususnya pemantauan H5N1, yang 
diterbitkan pada tahun 2006.

Diharapkan pedoman ini dapat digunakan oleh para peneliti lapangan, agar  
pemantauan pada khususnya dapat dilakukan secara efektif dan beretika serta aman 
bagi peneliti dan subyek penelitian. Bagian informasi kesehatan masyarakat diharapkan 
dapat digunakan pula oleh dinas peternakan (dan bahkan dinas kesehatan) terkait 
untuk membantu sosialisasi persiapan menghadapi flu burung.

Panduan ini dihasilkan sebagai kerja sama Indonesian Ornithologists’ Union 
dengan US Naval Medical Research Unit 2 (NAMRU - US AID Contract Number No. 
N68047-06-P-0392). Penelitian lapangan sebagai sumber  informasi penting bagi buku 
pedoman ini dilaksanakan oleh Yayasan Kutilang Indonesia, dipimpin oleh Lim Wen 
Sin dan Adhy Maruli.  Sumber pendanaan telah diberikan oleh USAID melalui NAMRU, 
dan dibantu oleh PILI dan BHP Biliton.  Berbagai pihak telah membantu penelitian dan 
pembuatan buku pedoman ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, antara 
lain: Adam Supriatna, Prof. Dr. Asri Rasjad, Dr. Craig Stoops, Dr. David Drynan, Dewi 
Elfidasari, Herry Djoko Susilo, Indra Semiawan, Ign. Kristanto, Ign. Pramana Yuda, Ima
Nurisa Ibrahim, Iwan Setiawan, Iwan Londo, Kurnia Rauf, Lim Kim Chye, Dr. Patrick 
Blair, Phil Straw, Dr. Samedi, Prof. Dr. Somadikarta, Wishnu Sukmantoro, Yus Rusila 
Noor, dan Yuwana Peksa Hutama.

Penanganan AI mungkin akan diuntungkan oleh pendekatan yang orisinil dan 
dinamis,  Masalah AI memang sangat pelik.  Bukan saja kita mengalami kekurang 
pengetahuan akan sifat virus H5N1 yang dapat bermutasi, namun juga unggas ternak 
yang berpotensi sebagai ‘reservoir’ berjumlah melimpah.  Terdapat 30 juta ‘backyard 
farms’ di Indonesia, yang notabene negara kepulauan terbesar di dunia.  Dengan 
demikian penanganan AI memerlukan penguatan koordinasi lintas sektoral dan lintas 
pemerintahan agar sepenuhnya bersifat inklusif.



Pembangunan sistem menjadi penting. Termasuk di dalamnya adalah sistem 
ketahanan sosial, agar masyarakat dapat berperan serta membantu pihak pemerintah  
secara pro-aktif. Satu mekanisme yang berpotensi dikembangkan adalah pemberdayaan 
kapasitas relawan (wati) yang terlatih.  Hal inilah yang berupaya dicapai oleh para 
penulis buku, yang berpengalaman menggerakkan tenaga sukarela memantau flu
burung pada satwa, menggunakan pendekatan dan etika ilmiah baku. Upaya sukarela 
berdasarkan altruisme akan menghilangkan kendala--kendala seperti pengkotakan dan 
labelisasi serta hierarki yang tidak selalu diperlukan, yang biasa ditemukan pada sistem 
mapan selama ini.

Semangat dan dedikasi serta kekompakan seluruh tim lapangan dan para 
pendukungnya yang secara keseluruhan merupakan orang muda, telah terbukti 
melalui publikasi ini, dan untuk itu kami ucapkan selamat. Semoga buku kecil ini dapat 
memberikan manfaatnya, dalam kemitraan menangani flu burung, dan saran perbaikan
kami nantikan.

Bogor, 25 Januari 2007

M. Indrawan
Ketua Perhimpunan Ornitolog Indonesia
(IdOU - Indonesian Ornithologists’ Union) 
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Burung air bermigrasi adalah bagian penting 
dari ekosistem lahan basah di dunia. 
Kelompok burung air ini secara teratur 

bermigrasi antara Asia Timur, Khatulistiwa dan 
Australia,  menghabiskan waktunya di wilayah 
lahan basah untuk mencari makan. Burung air juga 
mempengaruhi struktur komunitas dalam berbagai 
ekosistem lahan basah tersebut, sebelum kembali 
ke daerah berbiaknya  di belahan bumi utara (Rusia, 
Asia Timur dan sekitarnya) maupun di belahan bumi 
selatan (termasuk Australia).
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 ’Lahan basah’ (wetlands) meliputi 
hutan bakau (mangrove), hamparan lumpur 
(mudflat), rawa rumput (grass swamp), savana 
dan rawa herba, danau alam dan buatan, serta 
lahan basah buatan termasuk persawahan 
merupakan sumber keanekaragaman hayati 
yang penting bagi berbagai mahluk hidup dan 
manusia.  Bakau dan lahan basah lainnya 
merupakan habitat penting bagi sebagian 
besar kelompok burung air serta beberapa 
burung darat (terestrial). Burung-burung 
tertentu menjadikan bakau  sebagai habitat 
untuk mencari makan, tempat beristirahat, 
berbiak serta bersarang (Howes dkk. 2003).
 Kehadiran burung air merupakan 
indikator penting dalam pengkajian mutu dan 
produktivitas suatu lingkungan lahan basah, 
apalagi setelah dijalankannya Konvensi 
Lahan Basah Internasional pada tahun 1971. 
Perjanjian internasional yang dikenal juga 
dengan istilah Konvensi Ramsar tersebut  
bertujuan mengurangi kerusakan lahan basah 
sebagai habitat pendukung burung air yang 
melakukan migrasi.
 Indonesia dengan lebih dari 17.000 
pulaunya  terletak di antara daratan Asia dan 
Australia, berada antara dua samudera, yaitu 
Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia,
dan berada pada garis katulistiwa. Struktur 
fisik negara ini bervariasi, mulai dari samudera
dalam  hingga rangkaian pegunungan tinggi 
dan gunung-gunung berapi, serta hamparan 
dataran alluvial dan rawa-rawa, danau, 
perairan pantai dangkal, serta terumbu karang. 
Kondisi iklim berkisar dari iklim ekuatorial 
lembab hingga semi-arid, dengan daratan 
datar hingga gunung bersalju abadi di tanah 
Papua. Curah hujan yang tinggi serta sebagian 
tanah yang subur, terutama di daerah vulkanis, 
menjadikan sebagian wilayah Indonesia 
dapat mendukung kehidupan penduduknya. 
Walaupun mengalami tekanan pembalakan 
dan deforestasi besar-besaran, Indonesia 
saat ini masih memiliki hutan tropika humida 

yang sangat luas, sehingga keragaman 
ekosistemnya cukup tinggi.
 Indonesia diketahui sebagai salah 
satu negara penting dalam hal tersedianya 
habitat yang mendukung kehidupan burung 
air pendatang (=bermigrasi). Jumlah panjang 
total pantai di Indonesia diperkirakan lebih dari 
80.000 km, sebagian di antaranya ditumbuhi 
oleh bakau serta hamparan lumpur yang 
potensial untuk mendukung sejumlah besar 
burung pantai yang bermigrasi.
 Setidaknya 19 lokasi di Indonesia 
telah diidentifikasi sebagai tempat penting
persinggahan burung air pendatang, karena 
mendukung lebih dari 1.000 ekor burung 
pada setiap musim migrasinya (McClure 
1974; Howes dkk. 2003). Bahkan satu lokasi 
di antaranya, yaitu Semenanjung Banyuasin 
- Sumatera Selatan,  merupakan lokasi 
ditemukan burung air pendatang terbanyak di 
seluruh jalur penerbangan Asia - Australasia 
bagian timur, yaitu sekitar 115000 ekor (Howes 
dkk. 2003).
 Potensi keanekaragaman burung air 
dan lahan basah ternyata kurang dikembangkan 
dalam bentuk penelitian. Disamping itu, 
banyak peneliti yang tidak mempublikasikan 
proses penelitian yang dilakukan, sehingga 
informasi mengenai studi burung terutama 
penangkapan dan penandaan, masih sangat 
minim. Oleh karena itu, catatan lapangan 
yang dilakukan oleh tim riset ini merupakan 
salah satu bentuk sarana pertukaran 
informasi, khususnya tentang penangkapan 
burung liar dan pengambilan sampel darah 
serta swab bagi pemantauan flu burung.
Upaya ini diharapkan mampu jadi jembatan 
kepentingan para peneliti lain dalam proses 
mengasah ketrampilan mengembangkan dan 
melaksanakan pemantauan flu burung.
 Dalam pelaksanaan pemantauan flu
burung pada burung liar perlu diperhatikan 
sejumlah prasyarat (Rose 2006), antara 
lain pemantauan harus dilaksanakan oleh 
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personel yang terlatih.  Selanjutnya, persiapan 
dan pengamanan bagi kesehatan dan 
kesejahteraan peneliti dan subyeknya (satwa) 
perlu diperhatikan dengan benar.
 Panduan ini memuat berbagai aspek 
praktis bagi riset dan pencegahan serta 
penanganan flu burung.  Disampaikan pula
pentingnya proses perijinan melalui pihak 
yang berwenang, baik pada pemerintah pusat 
(Lampiran 1), maupun pemerintah daerah dan 
bahkan masyarakat desa setempat. Informasi 
kesehatan masyarakat dicakup (Lampiran 2), 
disertai daftar rumah sakit rujukan bagi korban 
flu burung (Lampiran 3).  Sebagai pengayaan
pengetahuan, disajikan pula sinopsis 
mengenai strategi penanganan flu burung
dalam kaitannya dengan aspek kesehatan 
masyarakat (Lampiran 4).
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BAB II
PENANGKAPAN 

(TRAPPING)

Penangkapan terhadap burung liar dilakukan 
karena kebutuhan riset seperti mengetahui 
jumlah anggota populasi, mengukur morfologi, 

mengambil sampel darah (untuk riset DNA; patologis) 
dan mengambil ektoparasit. Penangkapan harus 
memperhatikan faktor keselamatan peneliti dan 
satwa (Bub 1991; Gaunt & Oring 1999).



 Hak asasi bukan hanya dimiliki oleh 
manusia, namun juga satwa dan seluruh 
spesies mahluk hidup yang ada di alam semesta 
(Keraf 2002).  Sebagai etika nomor satu dalam 
penanganan satwa,  keselamatan satwa lebih 
penting daripada data yang kita inginkan.  
Dalam prakteknya, bila terdapat sedikit saja 
keraguan bahwa kegiatan penangkapan (dan 
penandaan) akan mengganggu kesehatan atau 
keselamatan satwa, maka penangkapan (dan 
penandaan) perlu dibatalkan.  Sebenarnya, 
personel yang melakukan penangkapan (dan 
penandaan) pada burung bahkan diharapkan 
telah memiliki sertifikasi yang menyatakan 
bahwa yang bersangkutan berkompeten untuk 
melaksanakan penandaan tersebut. Dalam 
keadaan darurat seperti pemantauan flu
burung sekalipun, sulit untuk membenarkan 
diabaikannya prinsip-prinsip keselamatan 
baik bagi satwa maupun manusia.
 Penangkapan dan penandaan burung, 
bila memang harus dilakukan, memerlukan 
pertimbangan tertentu khususnya perijinan, 
alat tangkap dan lokasi.

1. Perijinan penangkapan dan perlengkapan 
burung.
Perijinan penting untuk menjamin ketaatan 
pada peraturan perundangan yang berlaku, 
serta menjaga standar pengamanan manusia 
dan satwa atau hewan yang diteliti.
 Untuk kegiatan penelitian yang 
melibatkan penangkapan (terutama dalam 
kawasan dilindungi, dan/atau spesies yang 
dilindungi UU), perlu diperoleh ijin penangkapan 
dari otorita perlindungan spesies dan hidupan 
liar serta habitat alaminya, yaitu Direktorat 
Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi 
Alam, Departemen Kehutanan, khususnya 
Direktorat Konservasi Keanekaragaman 
Hayati (Gedung Pusat Kehutanan Manggala 

Wanabhakti, Blok VII, Lantai 7, Jl. Jend. Gatot 
Subroto, Jakarta 10270).  Perijinan tersebut juga 
dapat diurus di Balai Konservasi Sumber Daya 
alam Hayati (BKSDH) setempat.  Keterangan 
lebih lanjut mengenai perijinan penangkapan 
dari Departemen Kehutanan dapat dilihat pada 
Lampiran 1.
 Untuk pelaksanaan penelitian di suatu 
lokasi, perijinan setempat juga perlu diminta 
dari Dinas Perikanan – Kelautan/ Peternakan/
Pertanian/ Kehutanan di kabupaten atau kota 
setempat.
 Untuk kegiatan yang menggunakan 
satwa atau hewan sebagai percobaan, 
misalnya menguji coba vaksin, perlu langkah 
pengamanan biologi yang maksimal.  Proses 
tersebut  perlu didukung fasilitas penunjang 
laboratorium yang dipersyaratkan seperti 
misalnya BSL – 3 (Biosafety Laboratory 
level 3) dan sudah melalui review oleh suatu 
komite yang memang ahli dalam penelitian 
semacam ini, misalnya Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kesehatan, Departemen 
Kesehatan1 .

2. Alat tangkap
Jenis alat tangkap yang digunakan semaksimal 
mungkin tidak boleh membahayakan 
keselamatan burung. Alat yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah  stationary net, 
jaring kabut (mist net), jerat kaki, sahab, 
dan kantung burung (Bub 1991), dengan 
keterangan sebagai berikut :

a) Stationary net
Stationary net merupakan alat penangkap 
burung yang berbentuk jaring memanjang 
dengan ukuran panjang dan lebar yang 
bervariasi (60-100 meter), serta hanya 
memiliki satu kantong. Karena itu, stationary 
net lebih efektif apabila digunakan pada 

  1Untuk satwa primata pada khususnya Pusat Studi Satwa Primata (PSSP) Institut Pertanian Bogor sudah mempunyai 
komite ahli untuk menstandarisasi praktek penggunaan satwa atau hewan untuk percobaan ilmiah.  
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lokasi yang luas dan sering dimanfaatkan 
oleh burung sebagai tempat istirahat atau 
mencari makan.

Pemasangan stationary net
i. Memilih salah satu tiang bagian ujung 

kemudian menancapkannya ke dalam 
tanah/ pasir

ii. Gulungan jaring dibuka perlahan dengan 
menjaga kerapian dan menghindari 
kusut (ruwet).

iii. Kolong nilon pada tiang bambu 
dikendurkan lalu diturunkan, dan 
dikencangkan kembali, posisinya diatur 
sehingga jaring terbentang

iv. Tiang berikutnya ditancapkan hingga 
tiang terakhir

v. Kolong nilon kembali diatur agar 
terbentuk kantung-kantung jaring

vi. Tiang harus tertancap kuat agar tidak 
mudah roboh saat terkena angin.

Penggulungan stationary net
i. Kolong nilon pada tiap tiang dikendurkan 

lalu ditarik ke tengah jaring
ii. Demikian dilakukan pada tiang bambu 

lainnya
iii. Jaring digulung ke bagian atas dengan 

hati-hati agar tidak kusut
iv. Tiang bambu paling ujung dicabut
v. Sambil berjalan tiang bambu dipanggul, 

jaring digulung sampai ke tiang 
berikutnya.

vi. Demikian seterusnya dilakukan hal yang 
sama sampai tiang terakhir

vii. Seluruh tiang disatukan dengan diikat 
tali

viii. Gulungan jaring ditutup plastik agar 
terhindar dari air dan kekusutan

b) Jaring kabut
Jaring kabut merupakan alat penangkap 
burung berbentuk jaring memanjang dengan 

ukuran panjang dan lebar yang bervariasi 
(6 atau 12 x 2 meter) terdiri atas beberapa 
bagian/tingkat (shelves). Pemasangan jaring 
kabut sedemikian rupa sehingga tiap tingkat 
membentuk kantong untuk menangkap 
burung saat terbang.

Prosedur pemasangan mist net
i. Sebelum dipergunakan, jaring kabut 

dipersiapkan terlebih dahulu dengan 
merentangkan untuk memeriksa kondisi 
fisik

ii. Tiang pancang juga dipersiapkan sesuai 
jumlah yang dibutuhkan (satu jaring 
kabut memerlukan dua tiang pancang)

iii. Pemasangan jaring kabut dilakukan 
dengan memasangkan pengikat jaring 
pada salah satu tiang, kemudian 
merentangkannya pada tiang kedua. 

iv. Tingginya pemasangan jaring kabut bisa 
disesuaikan dengan kondisi lapangan 
dan kebutuhan, bisa pada ketinggian 
20 cm dari permukaan tanah, atau 
ketinggian lain yang dibutuhkan. 

v. Tiang pancang dibenamkan ke dalam 
tanah/lumpur dengan kedalaman 
minimal duapuluh (20) cm atau lebih 
untuk menghindari robohnya jaring kabut 
akibat terjangan angin dan satwa. Jika 
diperlukan, tiang pancang bisa diperkuat 
dengan cara mengikatkan tali ke pasak 
(pasak dapat dibuat dari potongan-
potongan kayu atau bisa berupa batang 
pohon atau tunggul yang ada di sekitar 
lokasi) 

vi. Pemasangan jaring kabut diusahakan 
agar tegak lurus dengan  arah angin. 

vii. Setiap kali usai penangkapan dengan  
jaring kabut, jaring harus segera digulung 
dan dibungkus tersendiri. Sebelum 
digulung perlu diperiksa apakah ada 
kotoran (misalnya lumpur, daun, atau 
ranting) yang menyangkut pada jaring. 
Jika ada, maka kotoran tersebut harus 
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dibersihkan terlebih dahulu untuk 
mencegah kerusakan jaring. 

c) Jerat kaki atau foot trap
Jerat kaki merupakan alat tangkap satwa 
yang terdiri atas rangkaian pasak (rata-
rata 15 pasak) yang dilengkapi dengan tali 
(atau senar) jerat pada masing – masing 
pasak tersebut. Alat ini digunakan untuk 
menangkap satwa target yang beraktivitas 
di daratan.

Prosedur pemasangan:
i. Ikatan jerat kaki dibuka dengan hati-hati
ii. Pasak-pasak secara urut ditata sejajar
iii. Pasak paling ujung dibenamkan hingga 

setengah tingginya
iv. Demikian seterusnya sampai seluruh 

pasak tertancap
v. Pasak-pasak ditekan sampai seluruhnya 

tertutup di dalam permukaan
vi. Kolong dibuka semaksimalnya, 

kemudian ditegakkan dengan cara 
menutupi pasir/tanah

vii. Setelah penggunaan selesai, Jerat kaki 
kemudian dicabut dan disimpan

viii. Pencabutan jerat kaki dengan cara 
menyatukan kolong yang ada dalam satu 
rangkaian, kemudian pasak diangkat.

Usai penangkapan: Perhatikan agar 
jangan ada pasak yang tertinggal 
di lokasi, karena pasak yang tidak 
diawasi dapat mengakibatkan burung 
mati kelelahan, atau bahkan dimangsa 
karnivora setempat.  

d) Sahab (Clap Net)
Di pantai utara Jawa Barat, alat tangkap 
burung ini disebut sahab, dan biasa 
digunakan oleh para pemburu untuk 
menangkap burung air yang berukuran 
lebih besar, seperti Wilwo Mycteria cinerea, 
Kuntul Egretta spp. dan Cangak Ardea 

sp. Alat utama yang digunakan pada 
metode penangkapan ini adalah jaring, 
yang dihubungkan dengan tali agar dapat 
ditarik atau dikendalikan dari jarak jauh. 
Ketika burung memasuki jangkauan jaring, 
maka tali akan ditarik oleh si penangkap, 
sehingga jaring tersebut langsung menutupi 
burung yang berada di bawahnya. Ukuran 
jaring bervariasi bergantung keperluan, 
yang penting terbuat dari bahan yang ringan 
dan kuat. Ukuran jaring untuk burung pantai 
umumnya sekitar 4 x 2 m.

Prosedur Pemasangan 
i. Jaring tersebut diletakkan di permukaan 

tanah 
ii. Diusahakan tanah tidak ditumbuhi oleh 

rerumputan atau benda-benda lain yang 
bisa mengganggu. 

iii. Pada kedua ujung yang berhadapan, 
jaring ditahan dengan pasak. 

iv. Untuk menutup jaring, kedua ujung 
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dihubungkan dengan tali panjang yang 
bisa ditarik oleh penangkap. 

v. Agar tidak terlihat oleh burung target, 
penangkap bersembunyi di “gubuk” 
tidak terlalu jauh dari jaring.

vi. Untuk menarik perhatian burung supaya 
datang ke jaring, biasa digunakan 
burung pemikat dengan kaki diikat pada 
pasak.

vii. Perlu diperhatikan agar burung pemikat 
tidak mati atau terluka.

e) Kantung burung
Kantung burung berfungsi untuk menyimpan 
sementara burung setelah ditangkap 
sampai dilepasliarkan kembali dan untuk 
menimbang berat badan burung. Kantung 
burung harus memiliki spesifikasi sebagai
berikut: 
i. Berbahan kain yang berpori (atau kertas 

keras) untuk mengurangi pergerakan 
burung.

ii. Mempunyai lubang-lubang untuk 
sirkulasi udara.

iii. Bersih dan kering

iv. Tidak mengandung zat berbahaya 
termasuk unsur-unsur  logam zinc 
maupun timbal

v. Untuk kantung dari dari kain, diberi tali 
sedemikian rupa, supaya bisa diikat dan 
dilepaskan dengan mudah.

vi. Ukuran kantung disesuaikan dengan 
ukuran tubuh burung target.

Agar kantung dapat langsung digunakan 
pula sebagai kantung penimbang berat 
badan burung, maka sebaiknya ada tempat 
untuk mengkaitkan kail timbangan. Hal 
ini bisa dilakukan dengan diberi lubang 
untuk mengikatkan tali yang nantinya akan 
dihubungkan dengan kail timbangan.
 Kantung burung dijaga agar selalu 
dalam kondisi baik, bersih dan tidak 
basah, agar tidak menimbulkan ketidak-
nyamanan atau bahkan penyakit pada 
burung tertangkap.  Setelah selesai dipakai, 
kantung burung wajib dimusnahkan dengan 
cara dibakar sebagai standar biosekuriti. 
Pemakaian selanjutnya diharuskan 
memakai kantung baru.

3. Lokasi
Pemilihan lokasi penangkapan didasarkan 
pada habitat burung yang menjadi target 
dan hasil survey keberadaan burung. Dalam 
kegiatan ini burung yang dikaji adalah burung 
air, maka pilihan lokasinya:
a. Muara
b. Laguna
c. Rawa-rawa atau daerah genangan air 
d. Persawahan 
e. Sungai
f. Tambak
g. Lokasi strategis lain yang jadi lokasi 

berkumpulnya burung-burung

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 
menentukan lokasi penangkapan antara lain:
a. Pasang surut; apabila penangkapan 

Foto 1. Kantong burung dari bahan kertas semen
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dilakukan di dekat pantai maka pemasangan 
harus memperhitungkan pasang surut 
secara tepat. Apabila perhitungan kurang 
tepat, maka jaring bisa terendam air saat 
pasang, dan apabila ada burung yang 
tertangkap, beresiko basah bahkan mati. 
Alat tangkap juga bisa rusak terkena 
bahan-bahan yang biasanya terbawa arus 
pasang. 

b. Cuaca; perlu diperhatikan juga kondisi 
cuaca sebelum melakukan penangkapan 
(apakah cerah, mendung atau hujan). Tidak 
dibenarkan melakukan penangkapan 
pada saat kondisi hujan karena bisa 
membahayakan keselamatan burung 
yang tertangkap. Kondisi hujan  juga bisa 
menyebabkan alat tangkap menjadi mudah 
rusak 

c. Arah dan kecepatan angin. Aktivitas 
burung sangat dipengaruhi oleh kecepatan 
angin. Pada angin kencang, burung akan 
beristirahat, atau kalau beraktivitas, mereka 
tidak akan terbang terlalu tinggi dan jauh. 
Angin yang kencang juga berpotensi 
menimbulkan kerusakan pada alat tangkap, 
terutama stationary net dan jaring kabut.

d. Pergerakan burung. Faktor ini lebih 
menekankan pada arah pergerakan burung. 
Pemasangan alat tangkap diusahakan 
melintang dengan arah datang burung. 
Pada daerah sekitar sungai, burung air 
biasanya terbang menyusuri permukaan 
air. Di laguna, burung akan melintasi 
permukaan air, baik terbang menyusur atau 
hanya bermain di tepian.

e. Sebagai etika penelitian 
i. Sebelum kegiatan dilakukan, sebaiknya 

dilakukan upaya-upaya sosialisasi 
agar masyarakat serta pemilik lahan 
memahami sepenuhnya tujuan dan 
manfaat kegiatan, serta menyatakan 
kesediaan mereka untuk mendukung 
kegiatan tersebut dengan sepenuhnya. 

ii. Perlu dialokasikan waktu khusus untuk 

menjawab berbagai keingin-tahuan 
masyarakat mengenai perkembangan 
penelitian kita, karena mereka memang 
berhak untuk mengetahui, dan pada 
gilirannya bahkan dapat memberi 
bantuan berharga.

iii. Sebelum dilakukan penangkapan 
harus meminta ijin terlebih dahulu 
pada penduduk setempat. Selain 
itu perlu diusahakan agar kegiatan 
penelitian menimbulkan dampak atau 
gangguan seminimal mungkin terhadap 
kegiatan masyarakat.  Sebagai contoh, 
sebaiknya yang memasuki suatu areal 
tambak untuk penelitian tidak melebihi 
dua orang sekaligus.
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Foto 2-3. Contoh lokasi penangkapan tambak 
dan muara 



Burung yang tertangkap harus secepat mungkin 
dilepaskan dari alat tangkap. Hal ini untuk 
menghindari semakin terbelitnya burung dan 

berakibat fatal, seperti: cedera parah, kematian, 
atau dimangsa predator.  

BAB III
PELEPASAN 

BURUNG DARI ALAT 
TANGKAP



a. Dari jaring (stationary net dan jaring 
kabut)

Ada beberapa cara standar untuk 
melepaskan burung dari belitan jaring, 
seperti body grasp method (memegang 
tubuh), feet first method (kaki terlebih dahulu) 
dan roll over method (digulingkan perlahan). 
Walaupun feet first method merupakan cara 
yang paling banyak dipakai, namun dalam 
kegiatan ini kami melakukan dengan cara 
body grasp sebagai berikut : 
i. Pelepasan dilakukan pada sisi jaring 

dari arah burung terkena jaring.
ii. Burung dipegang dari arah datangnya 

burung, mulai dari bagian ekor kemudian 
jari tengah dan telunjuk diletakkan di 
antara kepalanya (pada bagian leher).

iii. Untuk mengurangi pergerakan agar 
tidak semakin terbelit jaring, burung 
dipegang dalam genggaman tangan 
dengan mantap (namun jangan  sampai 
mencekik).

iv. Tidak dilakukan penekanan berlebihan 
yang dapat mengakibatkan cedera 
burung pada organ tertentu, seperti: 
leher, perut dan bagian bawah perut.

v. Dengan perlahan burung ditarik dan 
dibalikkan, kemudian dengan bantuan 
tangan yang lain, burung dilepaskan dari 
belitan jaring.

vi. Prioritas pelepasan bagian tubuh burung 
dari jaring adalah pada bagian yang 
paling parah terbelit dan bisa berakibat 
fatal, seperti: bagian leher, sayap, perut, 
kaki.

vii. Apabila kondisi target sulit untuk 
dilepaskan, untuk mengurangi resiko 
cedera dan stress pada burung dapat 
dilakukan pemotongan mata jaring 
seminimal mungkin.

viii. Pelepasan bagian sayap burung 
dari jaring dilakukan dengan jalan 
mengeluarkan benang jaring melalui 
sendi di antara karpal.

ix. Pada saat sayap sudah keluar dari 
belitan, secara perlahan dan sangat 
hati-hati kita geser sepanjang sendi 
dan sayap. Perlu kita ingat bahwa 
sayap merupakan modal utama burung 
untuk terbang kembali, sehingga harus 
dipastikan agar tidak merusak bulu 
sayap dan tidak menyebabkan cedera.

x. Pelepasan bagian leher dan atau kepala 
burung dari mata jaring harus berhati-
hati agar tidak melukai leher, kelopak 
mata dan lidah burung.

xi. Pelepasan bagian ekor burung dengan 
cara mengeluarkan bagian ekor beserta 
bulu-bulu ekor yang terbelit mata jaring.

xii. Selanjutnya burung dimasukkan ke 
dalam kantung untuk segera dilakukan 
proses riset selanjutnya.

b. Dari jerat kaki
Pelepasan burung dari alat tangkap berupa 
jebakan kaki relatif lebih mudah dibandingkan 
dari jaring.  Prosedur pelepasan burung dari 
jerat kaki sebagai berikut:
i. Burung dipegang dalam genggaman 

tangan hingga sayap tertutup dan 
mengurangi pergerakan burung.

ii. Bagian kepala burung berada di antara 
jari tengah dan telunjuk.

iii. Ujung jari tengah dan telunjuk menekan 
pelan bagian paha sedang paha satunya 
dipegang dengan menggunakan jari 
manis dan kelingking, ibu jari menahan 
salah satu sayap.

iv. Jeratan tali jerat kaki dilepaskan dengan 
tangan lainnya.

c. Pengamanan Burung ke Kantung
Setelah burung berhasil dilepaskan dari 
alat tangkap, sesegera mungkin dilakukan 
identifikasi jenis di lapangan. Jika kondisi
tidak memungkinkan maka identifikasi
dapat dilakukan di luar lokasi penangkapan,  
Selanjutnya burung tersebut dimasukkan 
dalam kantung burung. Satu kantung burung 
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hanya boleh berisi satu individu burung,  
agar tidak terjadi saling serang, tertindih, 
kurang udara dan menambah stress pada 
burung. Selanjutnya kantung berisi burung 
diletakkan satu persatu dengan hati-hati 
dan berjajar dalam wadah angkut berupa 
keranjang atau kardus untuk dibawa ke 
lokasi lain.  
 Bila burung disimpan untuk waktu 
yang relatif lama perlu disediakan lingkungan 
yang sejuk dan cukup berventilasi, agar 
mereka tidak kepanasan dan mengalami 
stress berlebihan. 
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Setiap spesies yang tertangkap perlu 
diidentifikasiterlebihdahulu. Pengidentifikasian
bisa dilakukan dengan mengacu pada buku 

panduan yang tersedia, seperti yang ditulis oleh 
MacKinnon, Phillipps dan van Balen.  Beberapa jenis 
burung air bermigrasi misalnya berbagai jenis Burkek 
(Gallinago spp) akan sangat sulit diidentifikasi,
sekalipun spesies tersebut sudah berada di tangan.  
Karena itu,    diperlukan pula buku panduan yang 
lebih khusus, misalnya tentang burung pantai 
Hayman dkk. (1986).  Sebagian panduan identifikasi
burung air bermigrasi sulit ditemukan di toko-toko 
buku, namun sebagai alternatif dapat digunakan 
berbagai panduan lain yang daftar selengkapnya 
dapat dilihat dalam Howes dkk. (2003)

BAB IV
IDENTIFIKASI 
SPESIES



Burung yang telah tertangkap sebaiknya 
ditandai, baik dengan pemberian kode 
berupa nomor (pencincinan, ringing) atau 

penggunaan warna (pemasangan bendera, 
flagging).  Dewasa ini, penandaan telah berkembang 
pesat, seperti penggunaan radiosatellite yang 
dapat memantau keberadaan burung yang ditandai 
dengan menggunakan satelit.

BAB V
PENANDAAN 

(BANDING)



 Bagaimanapun, perlu diperhatikan 
bahwa penandaan pada burung memerlukan 
prosedur yang ketat dan sangat berhati-
hati agar tidak mengorbankan keselamatan 
burung.  Standar penandaan burung telah 
dibakukan secara resmi oleh berbagai 
organisasi ornitologi dan pencincinan burung 
berbagai negara, misalnya di Malaysia 
(PERHILITAN), Jepang (Yamashina), ABBBS 
(Australia), dan Inggris (BTO).  Untuk di 
Indonesia, standar pencincinan sedang 
dikembangkan (Howes dkk. 2003, Novarino. 
2007) , namun untuk sementara mungkin dapat 
digunakan acuan tambahan berupa  panduan 
internasional seperti ABBBS (1989), dan BTO 
(1994).
 Apakah manfaat penandaan satwa? 
Penandaan biasanya dilakukan agar kita dapat 
mengetahui perkembangan subyek penelitian 
terkait, dan memberikan perlakuan tertentu 
pada individu burung yang tertangkap atau 
terpantau kembali. Dengan bantuan penandaan 
dapat diketahui  lokasi dan keberadaan 
individu atau populasi, karena tanda tersebut 
dapat terlihat kembali, baik di kawasan 
yang sama, atau di tempat lain yang sangat 
berjauhan, bahkan mungkin dilain pulau atau 
benua.  Para pengamat burung yang tersebar 
di seluruh penjuru dunia biasanya berbagi 
informasi mengenai pengamatan burung 
yang bertanda (resighting) melalui buletin 
cetak atau elektronik, sehingga seringkali 
pergerakan individu burung tersebut dapat 
terdeteksi kembali oleh peneliti yang melakukan 
penandaan pertama kalinya. Sekalipun 
burung yang ditandai tersebut ditemukan 
dalam keadaan mati, penandaan masih akan 
memberikan informasinya; misalnya ketika 
suatu cincin dapat ditemukan kembali (band 
recovery). Karena manfaatnya yang meluas, 
penandaan bahkan dapat merupakan suatu 
studi tersendiri, termasuk untuk mengetahui  
perilaku jelajah, rute migrasi, dan dinamika 
populasi.

 Alat penanda memiliki bentuk dan 
ukuran berbeda, tergantung pada studi yang 
akan dilakukan. Alat penanda yang dipasang 
pada kaki (umumnya dibagian tarsus)  
tergantung pada  ukuran kaki burungnya. Untuk 
studi jalur migrasi (flyway) burung air, tanda 
yang digunakan biasanya berupa cincin (ring) 
dan bendera (flag) yang telah memenuhi 
standar yang berlaku serta menggunakan 
kode-kode yang telah disepakati berbagai 
organisasi ornitologi dan pencincinan 
burung terkait.
 Beberapa organisasi di berbagai 
negara di dunia telah mempunyai sistem 
penandaan yang baik, termasuk menggunakan 
warna yang khas bagi setiap daerah atau 
negara. Perlu diperhatikan bahwa melalui 
jaringan kerja dan koordinasi yang baik, 
maka penandaan yang khas tersebut dapat 
mengungkapkan identitas organisasi dan 
lokasi pemberian tanda.  Contoh berbagai 
organisasi yang telah melakukan koordinasi 
nasional dan internasional tesebut adalah 
PERHILITAN (Malaysia), Yamashina (Jepang), 
ABBBS (Australia), BTO (Inggris).
 Walaupun kegiatan pencincinan 
burung (khususnya ringing) di berbagai lokasi 
di Indonesia telah pernah dilakukan, namun  
pengorganisasian resmi yang dicakup dalam 
suatu bird banding scheme masih perlu 
dikembangkan. Di masa yang akan datang 
pengorganisasian dan pengaturan ini perlu 
diprioritaskan di Indonesia, terutama untuk 
mengembangkan dan menerapkan sistem 
penandaan sekaligus standar keselamatan 
peneliti dan satwa yang diteliti.   

Penandaan dengan warna (flagging).  
Dalam panduan ini mengingat keterbatasan 
sumber daya maka sementara ini penandaan 
difokuskan pada penggunaan warna (bendera), 
namun bila penggunaan nomor (cincin) 
dimungkinan maka sebaiknya juga dilakukan.
 Tanda yang digunakan harus 
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memiliki warna yang berbeda dengan kaki 
burung, sehingga mudah diamati, dan dapat 
dibedakan langsung dengan yang tidak 
tertandai.  Tanda harus bersifat ringan, 
tidak korosif, tahan dalam periode waktu 
yang diperlukan dan tidak mengganggu 
mobilitas burung, serta tidak berpotensi 
melukai ataupun menimbulkan iritasi pada 
burung. Alat penandaan sebaiknya dapat 
dikenakan secepat dan semudah mungkin. 
Berdasarkan standar yang dipraktekkan 
dalam dunia internasional, bahan yang 
banyak dipakai adalah Darvic2 . Namun dalam 
keadaan tertentu, bahan lainnya seperti cable 
tie, mungkin dapat dipertimbangkan dengan 
memperhatikan syarat-syarat di atas. Berbagai 
aspek prosedur pemasangan tanda sebaiknya 
dicatat secara rinci, dan catatan itu kemudian 
disimpan dalam tempat yang aman dan mudah 
diakses kembali.
 Bagian burung yang dipasangi tanda 
(flagging) yaitu pada tibitarsus3 . Prosedur 
pemasangan tanda yaitu: 

1. Pemasang cincin harus menggunakan 
Personal Protection Equipment (PPE) 
terlebih dahulu. PPE yang harus dipakai 
adalah jas laboratorium, masker, sepatu 
boot, sarung tangan dan ‘goggle’ (masker 
pelindung mata)

2. Burung dipegang dengan bagian kepala 
berada di antara jari tengah dan telunjuk

3. Ibu jari menahan tubuh bagian samping 
dan paha burung

4. Ibu jari dan telunjuk menahan bagian 
kaki burung yang akan dicincin

5. Jari manis dan jari tengah menahan kaki 

satunya
6. Jari manis menahan tubuh bagian 

samping dan paha lainnya
7. Jari kelingking untuk menahan bagian 

bawah burung.
8. Cincin dipasang pada bagian tibitarsus
9. Penandaan dicatat pada lembar data.
10. Setelah selesai, burung dimasukkan ke 

dalam kantung atau wadah burung untuk 
dilepaskan.

 Tahapan ini berlaku jika pencincinan 
dilakukan sendirian. Apabila dilakukan berdua, 
satu orang memegang burung dan orang 
kedua yang memasangkan cincin. Namun 
yang paling ideal untuk pemasangan cincin 
harus dilakukan sendiri.

2Untuk pencincinan (ringing) maka digunakan cincin berkode (nomor), dan bahan dari cincin itu umumnya adalah 
alloy atau incoloy 

3Untuk pencincinan salah satu sumber resiko yang harus diperhatikan adalah cincin (ring) itu sendiri.  Cincin yang 
terlalu longgar dapat menjerat kaki atau paruh burung itu sendiri, sehingga untuk burung berparuh panjang dan ramp-
ing, misalnya Gagang Bayam Himantopus himanttopus, disarankan agar cincin dikenakan pada bagian tibia dan tidak 
di bagian tarsus seperti pada umumnya pencincinan.  
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Foto 4.  Penandaan dengan warna (Flagging)



Setelah dilakukan pencincinan, tahapan studi 
berikutnya adalah melakukan pengukuran 
bagian tubuh (morfometri). Morfometri memiliki 

beberapa fungsi seperti melihat adanya perbedaan 
karakteristik ukuran tubuh pada masing-masing sub-
spesies, kelompok umur, atau jenis kelamin yang 
berbeda. 

BAB VI
MORFOMETRI



Morfometri merupakan bagian sangat penting 
dalam pencicinan, namun dalam studi AI ini 
lebih merupakan informasi tambahan. Apabila 
kita merasa burung yang akan diukur dalam 
kondisi kurang bagus, morfometri dapat saja 
dilewatkan, sehingga dari burung tersebut 
hanya diambil contoh atau sampel jaringan 
(darah dan swab) saja. Jika kondisi burung 
yang ditangani tampak kurang baik, maka 
burung harus segera dilepaskan atau ditangani 
secara medis.
a. Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam morfometri 
terdiri atas:
1. Jangka sorong
2. Penggaris
3. Lembar pencatatan 

4. Bandul pendulum 

b. Teknis Pengambilan Data
Sebelum melakukan pengambilan data 
morfometri, kita harus menguasai teknik 
penanganan (handling) burung secara 
benar. Penanganan kurang baik akan 
mengakibatkan burung terluka, lepas bahkan 
mati. Penanganan pada saat morfometri 
yaitu dengan memegang kedua kaki dengan 
dua jari, sedang bagian tubuh kita letakkan 
di telapak tangan. Apabila burung yang 
akan didata berukuran besar, penanganan 
sebaiknya dilakukan oleh dua orang. Posisi 
burung dan pengukur diusahakan tidak 
banyak berubah, dan tidak terlalu menekan 
dan menyilangkan kaki atau bagian tubuh 
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lainnya. 
Metode pengambilan data dilakukan sesuai 
dengan lembar yang ada. 

Pengambil data :

Foto 5-12. Total waktu penanganan  (mulai 
dari burung terjaring hingga di lepas 
kembali)

 Tahap morfometri dimulai dari 
identifikasi jenis, termasuk perkiraan
umurnya. Spesies yang akan diambil 
datanya dapat diidentifikasi secara langsung
atau dengan bantuan buku panduan 
pengamatan burung. Umur burung liar dapat 
ditentukan dengan berbagai cara, termasuk 
melihat pola penuaan dan peluruhan (wear 
dan moult; Ginn & Melville 1983), khususnya 
perbedaan pada bagian ujung bulu, dan 
selanjutnya perbedaan pada bulu down 
feather. Perkiraan umur juga dapat dilakukan 
dengan memperhatikan penulangan pada 
bagian kepala (skull ossification), maupun 

kombinasi beberapa parameter lainnya. 
Secara rinci penentuan ini hanya bisa 
dilakukan bila kita telah berpengalaman.  
Namun untuk keperluan riset ini, mungkin 
cukup dibedakan atas anakan (juvenile), 
remaja (immature) dan dewasa (mature)4  
 Penentuan jenis kelamin burung bisa 
dilakukan dengan beberapa cara, seperti 
dengan melihat cloaca protuberance5 , 
ada tidaknya brood patch, laparascopy 
(memasukkan alat opik khusus)6 , adanya 
telur pada oviduct dll. Karena menyangkut 
organ reproduksi yang sensitif, maka 
penentuan jenis kelamin perlu dilakukan 
dengan sangat hati-hati dan sebaiknya 
hanya dilakukan oleh mereka yang 
benar-benar terlatih.  
 Brood patch dapat memberikan 
petunjuk mengenai status 
perkembangbiakan suatu burung. Pada 
saat burung memasuki musim berbiak 
(mengerami telur), pada bagian bawah 
(abdomen) akan terlihat adanya bagian 
tubuh yang kulitnya menipis, pembuluh 
darah membesar dan tidak ditutupi bulu. 
Bagian ini digunakan sebagai sumber 
panas untuk mengerami telur. Brood patch 
biasanya hanya dijumpai pada betina, 
namun pada beberapa jenis juga dijumpai 
pada individu jantan. Brood patch bisa dilihat 
dengan menyibakkan/meniup bulu pada 
bagian abdomen burung dengan hati-hati, 
sebaiknya menggunakan tiupan lembut. 
 Untuk beberapa burung air, terdapat 
dimorfisme warna antara jantan dan betina
(sexual dichromatism) sehingga dapat 
dibedakan tanpa bantuan alat.  Contohnya 
pada Anas gibberifrons, Aythya australis, 
Rostratula benghalensis, Charadrius 

4Anakan/remaja/ dewasa dapat juga disebut juvenille/sub adult /adult atau infant/immature/mature
5Kloaka merupakan bagian yang sangat rentan, sehingga untuk melihat saluran atau tractus ini sebaiknya hanya 

digunakan tiupan lembut
6Teknik ini perlu dilakukan oleh mereka yang sudah terlatih, dan sebaiknya dilakukan hanya bila data jenis kelamin 

tersebut benar-benar diperlukan
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alexandrinus, C. peronii. 
 Dalam kegiatan ini, penentuan jenis 
kelamin dilakukan dengan bantuan alat 
pendulum. Proses identifikasi jenis kelamin
ditentukan melalui arah gerakan pendulum. 
Apabila pendulum bergerak memutar, maka 
burung tersebut mungkin berjenis kelamin 
betina dan apabila gerakan pendulum lurus, 
maka burung tersebut mungkin jantan. 
Bagaimanapun, pendulum tidak selalu 
dapat diandalkan ketepatannya.  Sebagai 
contoh, untuk burung laut diperkirakan 
hanya 50 %, dan untuk Gelatik diperkirakan 
hanya 75 % (Ign P. Yuda, kom. pribadi)
 Setelah melakukan sexing, langkah 
berikutnya adalah mengecek kembali 
identitas cincin atau tanda yang kita pasang 
pada burung. Identitas atau nomor  cincin 
atau tanda dicatat sebelum dipasangkan 
pada burung. Hal ini untuk menghindari 
kehilangan data akibat burung bertanda 
lepas sebelum ditangani lebih lanjut. 
Setelah itu dilakukan pengukuran panjang 
sayap dalam keadaan  natural dan dalam 
keadaan stretch. Pengukuran ini dilakukan 
dengan menyelipkan penggaris di antara 
bagian sayap dan tubuh. Pengukuran sayap 
natural dilakukan tanpa perlakuan pada 
sayap, sedang pada saat mengukur sayap 
stretch, dilakukan dengan cara sedikit 
menekan sayap dan bulu agar menempel 
pada penggaris. Hati-hati saat melakukan 
pengukuran ini agar tidak mengakibatkan 
cedera sayap.
 Pengukuran panjang ekor dilakukan 
dengan cara menempatkan penggaris pada 
bagian bulu ekor. Panjang bulu ekor diukur 
dari ujung bulu ekor terpanjang sampai ke 
bagian pangkal ekor (tunggir). Pengukuran 
selanjutnya adalah panjang seluruh tubuh. 
Untuk mengukur panjang seluruh tubuh, 
burung diletakkan terlentang di atas 
penggaris kemudian dengan hati-hati kepala 
didongakkan hingga hampir lurus dengan 

badan. Pengukuran dimulai dari ujung paruh 
hingga ujung bulu ekor terpanjang.
 Panjang rentang kedua sayap dapat 
dilakukan dengan cara menelentangkan 
burung melintang di atas penggaris. Sayap 
dibuka secara perlahan-lahan dengan 
memegang persendian sayap. Bagian 
tubuh diusahakan tidak bergeser sehingga 
panjang rentang sayap dapat ditentukan 
dengan benar.
 Langkah berikutnya adalah 
mengukur panjang tarsus. Panjang tarsus 
diukur dengan jangka sorong. Panjang 
tarsus merupakan  panjang dari bagian 
persendiaan atas dan bawah dari tarsus. 
Pengukuran dilakukan dari kedua daerah 
sendi tersebut. 
 Pengukuran panjang seluruh kepala 
dan panjang paruh juga dilakukan dengan 
jangka sorong. Pada saat mengukur panjang 
seluruh kepala dan paruh, kaliper dibuka 
sehingga diperkirakan ukurannya hampir 
sama dengan ukuran kepala dan paruh. 
Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya luka 
pada burung akibat tergores. Bagian kepala 
diukur mulai dari bagian belakang tengkorak 
yang menonjol hingga ujung paruh. Bagian 
paruh diukur mulai dari batas tumbuhnya 
bulu di pangkal paruh hingga ujung paruh. 
 Langkah terakhir dari morfometri 
adalah menentukan status pergantian bulu 
pada bulu sayap primer dan bulu ekor. 
Bulu sayap primer merupakan bulu yang 
menempel pada bagian terluar dari tulang 
sayap biasanya berjumlah sembilan atau 
sepuluh, namun pada burung tertentu bisa 
lebih. Cara menghitungnya dimulai dari bulu 
terdalam hingga bulu sayap primer terluar. 
 Penentuan tingkat pertumbuhan 
dilakukan dengan menentukan skala bulu 
(moult scale), yang diberi nilai mulai dari 0 
hingga 5. Skala bulu 0 menandakan bulu 
tersebut usang, rusak (terendam air atau 
lumpur, patah akibat penangkapan), atau 
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hilang. Skala 1 menandakan bulu dalam 
tahap awal pertumbuhan. Biasanya masih 
berupa tonjolan tangkai hingga terbentuknya 
bulu-bulu halus. Skala 2 merupakan tahap 
perkembangan bulu dari pertumbuhan bulu 
halus hingga mulai membentuk helai-helai 
bulu. Skala 3 menandakan bulu tersebut 
sudah mulai membentuk pola bulu dengan 
panjang sepertiga hingga dua pertiga bulu 
normal. Skala bulu 4 menandakan bulu 
tersebut sudah hampir sempurna, dengan 
panjang lebih dari dua pertiga buku normal, 
dan dibagian tangkai masih terdapat sisa 
selubung seperti lilin. Skala 5 menunjukkan 
bulu tersebut sudah sempurna, dan tidak 
ada selubung seperti lilin lagi yang tersisa 
pada tangkainya. Hal yang sama dilakukan 
pada bulu ekor.
 Untuk meminimalkan stress pada 
burung, namun tetap dapat mengambil 
data secara tepat, maka waktu ideal 
untuk melakukan proses morfometri tidak 
lebih dari sekitar 3 menit. Apabila burung 
meronta, bagian tubuh dapat dilepaskan, 
namun tetap memegang bagian kakinya 
secara kuat sambil diangkat. 
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Pelepasan burung dilakukan setelah sampel dan 
data lainnya diambil dan dicatat.  Pelepasan 
harus dilakukan secara hati-hati. Burung harus 

dinyatakan sehat secara medis dan tidak dalam 
kondisi lemah. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi 
kematian burung setelah dilepaskan kembali ke 
alam. Kematian bisa disebabkan karena kondisi 
fisik yang kurang bagus atau dimakan predator.
Selanjutnya, perlu diyakinkan bahwa pelepasan 
tidak akan mengakibatkan penyebaran patogen, atau 
meningkatkan resiko peningkatan penyakit pada 
burung tersebut atau burung liar lainnya di alam.  

BAB VII
PELEPASAN



 Dari segi kesehatan burung yang 
akan dilepas, maka pelepasan dapat dilakukan 
hanya bila burung: 

1. mampu berdiri tegak di atas kedua kaki,
2. tidak menutup mata terus-menerus,
3. tidak membuang kotoran terus-

menerus,
4. tidak mempunyai luka yang relatif berat 

pada bagian sayap (terutama sayap 
primer), yang akan menyebabkan 
burung tersebut kehilangan kemampuan 
terbang,

5. tidak mempunyai luka pada bagian leher, 
yang menyebabkan burung tertunduk 
terus, tidak dapat tegak,

6. tidak mempunyai luka pada bagian 
kaki, yang menyebabkan burung tidak 
mampu berjalan normal (tidak dapat 
bermobilitas),

7. tidak mempunyai luka pada bagian 
paruh, yang menyebabkan burung 
kehilangan kemampuan untuk mencari 
makan,

8. tidak mempunyai luka pada bagian mata, 
yang menyebabkan burung kehilangan 
kemampuan melihat, dan

9. tidak mempunyai luka terbuka pada 
bagian perut, punggung atau bagian 
tubuh lain, yang dapat menyebabkan 
infeksi dan atau mengurangi mobilitas.

 Untuk melepas burung, diperlukan 
peralatan yang sama ketika membawa burung 
ke laboratorium atau basecamp, yaitu kantung 
burung, wadah angkut, karet gelang dan alat 
dokumentasi seperti kamera dan handycam.
 Pelepasan harus dilakukan pada 
lokasi yang sesuai dengan lokasi penangkapan 
atau lokasi lain yang menyerupai lokasi 
penangkapan. Hal ini dimaksudkan supaya 
burung mudah mengenali lokasi dan cepat 
beradaptasi. Selain itu, pemilihan lokasi 
pelepasan diprioritaskan untuk keamanan 
burung.  Kriteria lokasi pelepasan sebagai 

berikut:
1. Area yang lapang, tidak tertutup vegetasi 

yang rapat agar individu burung dapat 
beradaptasi dengan cepat.

2. Relatif jauh dari pinggiran sungai, garis 
pantai, muara, laguna atau daerah 
berair lainnya agar individu burung tidak 
terjatuh atau langsung menceburkan diri 
ke air.

3. Jauh dari tempat manusia berlalu lalang 
yang dapat menambah stress individu 
burung tersebut.

4. Jauh dari predator, misalnya: tidak 
di dekat lokasi yang banyak anjing, 
kucing, garangan (Herpestes javanicus),  
maupun satwa karnivora lainnya.

5. Bila dilakukan pada malam hari jangan di 
dekat sumber cahaya yang menyilaukan 
mata karena dapat mengganggu 
orientasi pergerakan burung.

Prosedur pelepasan sebagai berikut:
1. Gunakan perlengkapan sesuai PPE
2. Pemeriksaan medis (medical check 

up) untuk keseluruhan kondisi fisik luar
burung

3. Burung dimasukkan ke dalam kantong 
4. Sesegera mungkin, burung dibawa ke 

lokasi pelepasan. Apabila jumlahnya 
banyak, sebaiknya digunakan wadah 
angkut 

5. Kantung burung dibuka perlahan dengan 
lubang tidak menghadap kita kemudian 
diletakkan di permukaan tanah terbuka

6. Tidak dibenarkan mendorong kantung 
supaya burung keluar. Burung dibiarkan 
terlebih dahulu dan ditunggu sampai 
beraktifitas sendiri

7. Sesegera mungkin meninggalkan lokasi 
apabila burung sudah terbang atau 
berlari menjauhi kita.

8. Apabila tidak keluar dari kantung, burung 
kita keluarkan dan diletakkan di atas 
permukaan tanah dan ditunggu hingga 
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terbang atau berlari
9. Apabila masih diam dan tidak terbang 

atau berlari selama 30 menit, burung 
dibawa kembali ke laboratorium atau 
basecamp untuk diamankan. Jika 
diperkirakan kondisinya telah membaik, 
dilepaskan lagi dengan prosedur di 
atas.

10. Burung jangan dipaksa untuk langsung 
terbang. Kita harus sabar dan 
membiarkan burung sehingga hilang 
stress-nya dan beradaptasi dengan 
lingkungannya kembali

11. Tidak dibenarkan melempar burung 
ke udara. Apabila burung tidak dalam 
kondisi siap terbang,  hal ini  bisa 
mengakibatkan burung terjatuh ke tanah 
dan cedera.

Tanda-tanda klinik timbulnya penyakit 
menular pada burung
Dalam penelitian lapangan, perhatian 
khusus perlu diberikan pada tanda-tanda 
keberadaan penyakit menular pada burung 
untuk menghindarkan penyebaran penyakit 
lebih lanjut. Bagi kebanyakan spesies burung, 
tanda-tanda klinik terhadap penyakit menular 
(khususnya AI) dapat dilihat secara kasat mata, 
sebagai berikut (Rose dkk. 2006)

Perilaku yang tampak abnormal, misal-
nya terjatuh, kepala miring, kepala dan 
leher berputar-putar, mengalami parali-
sis, bahkan kejang-kejang

Regurgitasi

Lokomotor atau pergerakan yang tam-
pak abnormal, misalnya tidak dapat ber-
diri, atau mengepakkan sayap dengan 
normal, namun tidak tampak luka-luka 
yang traumatik

Diare

bulu yang tampak abnormal, termasuk 
pendarahan pada shaft

lecet dan luka ter-
buka

emasiasi yang tak dapat dijelaskan pem-
bengkakan meluas dan/atau pemucatan 
jaringan pada kepala (termasuk conjunc-
tiva) sehingga berwarna keunguan

cairan (jernih atau kotor) dari mulut, 
hidung, telinga, kematian tiba-tiba

bersin

Foto 13. Pelepasan burung sampai burung 
terbang

Penangkapan Dan Penandaan 24



Pilihan-pilihan yang dapat dilakukan ketika 
burung menunjukkan gejala penyakit 
menular 
Hal yang paling menyulitkan adalah ketika 
burung akan dilepas setelah diambil 
sampelnya, ternyata menunjukkan gejala 
terkena penyakit menular, khususnya AI, 
sehingga bila dilepas, maka burung itu 
berpotensi akan menyebarkan virus lebih 
lanjut.  Salah satu kemungkinan yang perlu 
dihadapi adalah ’euthanasia’.  Tindakan 
’euthanasia’ adalah pilihan yang benar-
benar terakhir, misalnya bila burung yang 
terkena penyakit tersebut sudah tidak 
mungkin dipisahkan dan dipelihara dalam 
kondisi yang layak (lihat Bab XIII).  
 Bila ’euthanasia’ harus dilakukan 
maka sebelumnya perlu dipertimbangkan 
berbagai implikasinya baik dari aspek etika 
maupun aspek praktis,  dengan menyadari 
bahwa setiap keadaan akan membutuhkan 
pertimbangan dan keputusannya masing-
masing.  
 Keputusan melakukan ’euthanasia’ 
bahkan akan lebih rumit lagi  bila ternyata 
satwa tersebut termasuk spesies dilindungi.  
Satwa yang dilindungi adalah yang termasuk 
dalam daftar spesies yang dilindungi 
berdasarkan Peraturan Pemerintah No 7 
Tahun 1999.  Berdasarkan PP tersebut 
’euthanasia’ tidak dapat dilakukan. Apabila 
’euthanasia’ memang benar-benar  perlu 
ditempuh, sebaiknya dilakukan  konsultasi 
terlebih dahulu dengan pihak berwenang, 
dalam hal ini Departemen Kehutanan up. 
Direktorat Jenderal Pelestarian Hutan dan 
Konservasi Alam.  
 Bila akan dilakukan ’euthanasia’, 
maka perlu dituntaskan terlebih dahulu 
pengambilan sampel secukupnya,.  Selama 
pengambilan sampel, perlu diterapkan  
prosedur pengamanan yang ketat.  Peneliti 
perlu menghindarkan diri dari kontak langsung 

dan tak terlindungi dengan satwa yang sakit 
tersebut.  
 Satu prinsip penting bagi tindakan 
‘euthanasia’ adalah setelah tindakan tersebut 
dilakukan, sedapat mungkin satwa terkait 
dimanfaatkan sejauh mungkin untuk tujuan 
lanjutan yang bersifat positif, misalnya 
diawetkan untuk penelitian patologis lebih 
lanjut.  Dengan demikian, satwa tidak mati 
dengan sia-sia.  
 Prosedur ’euthanasia’ dapat dilakukan 
dengan mengacu pada pedoman dari FAO 
(Rose dkk. 2006).  Untuk meng’euthanasia’  
dapat digunakan zat-xat tertentu (dengan 
urutan prioritas sebagai berikut): barbiturat, 
atau anastesi pernapasan, atau CO2, dan bila 
terpaksa CO.  Bila burung akan di’euthanasia’ 
dengan menggunakan barbiturat, gunakan 
dosis secukupnya saja, dan lakukan titrasi 
hingga dosis tersebut tampak efektif.  
Penggunaan barbiturat secara berlebihan 
dapat merusak jaringan-jaringan yang 
mungkin penting bagi pemeriksaan jaringan 
kelak    
Bila metode-metode euthanasia di atas tidak 
mungkin dilakukan di lapangan, mungkin 
pilihan berikut adalah mempertimbangkan 
metoda fisik, seperti cervical dislocation, 
dekapitasi, penggunaan klem Burdizzo, 
stunning  (pengejutan),  exsanguinations 
(pengambilan darah), atau ditembak.  
Penjelasan metode-metode ini dapat dilihat 
pada Field Manual of Wildlife Diseases.
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BAB VIII
RINGKASAN ALUR SKEMA 

PENANGKAPAN DAN 
PENANDAAN



BURUNG LIAR DITANGKAP

• Identifikasi Species
• Penandaan
• Morfometri
• Pengambilan Data
• Pengambilan Sampel                   

dikirim ke laboratorium 
yang memiliki kapasitas 
’screening’ dan atau biologi 
molekuler 

PEMERIKSAAN LAB LAPANGAN

BURUNG SEHAT BURUNG LUKA INDIKASI BURUNG 

 LEMAH 
FISIKNYA, DLL

H5N1

DILEPASLIARKAN DIRAWAT

SEHAT - KUAT 

DIRAWAT?       EUTHANASIA?

DILEPASLIARKAN

TERINFEKSI
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Prosedur pengambilan sampel ini akan 
menentukan hasil suatu penelitian, maupun 
keselamatan peneliti dan subyek penelitian.  

Hal-hal yang perlu disiapkan dengan matang antara 
lain penentuan lokasi, prosedur keamanan biologis, 
dan persiapan alat dan bahan.  Lebih lanjut, sebagai 
perlengkapan wajib yang harus digunakan sebagai 
langkah pengamanan biologis adalah PPE atau 
Personal Protecting Equipment (lihat sub-bagian 
‘pengamanan biologis’).

BAB IX
PERSIAPAN 
PENGAMBILAN
SAMPEL



1. Penentuan lokasi pengambilan sampel
Demi efisiensi dan efektifitas, maka lokasi
penangkapan perlu diperhatikan. Apabila 
lokasi penangkapan burung itu jauh dari 
laboratorium lapangan, maka pengambilan 
sampel dilakukan di lokasi penangkapan. 
Sebaliknya, apabila lokasi penangkapan 
burung itu relatif dekat dengan laboratorium 
lapangan, maka pengambilan sampel 
dilakukan di laboratorium lapangan.

a. Laboratorium lapangan
Laboratorium ini disebut juga laboratorium 
mini. Pembentukan laboratorium ini harus 
disamakan dengan kondisi lokasi dan 
harus memiliki fasilitas pendukung tujuan 
pembentukannya. Agar penggunaan 
laboratorium ini sesuai standar yang 
diharapkan, maka hal-hal sebagai berikut 
perlu diperhatikan:
i. Laboratorium berikut peralatan 

pengambil sampel harus dalam kondisi 
steril.

ii. Peralatan penunjang pengambilan 
sampel perlu diletakkan dalam 
laboratorium.

iii. Sebelum memasuki laboratorium, 
pengambil sampel harus menggunakan 
PPE.  

iv. Setelah pengambilan sampel selesai, 
maka laboratorium dan peralatannya 
harus disterilkan kembali. Apabila 
ada sampah, benda tajam dan cair, 
hendaknya benda-benda tersebut 
dimasukkan ke dalam tempat sampah 
khusus benda tajam dan sampah cair.

v. Ketika akan keluar dari laboratorium, 
maka petugas laboratorium wajib 
mensterilisasi bagian-bagian tubuh 
dengan desinfektan.

b. Lokasi Penangkapan
Pengambilan sampel dapat dilakukan di 
lokasi penangkapan. Hal ini dilakukan untuk 

mengantisipasi resiko stress yang terlalu 
besar bagi satwa akibat jauhnya jarak 
laboratorium dengan lokasi. Untuk itu hal-
hal sebagai berikut perlu diperhatikan:
i. Tempat pengambilan sampel hendaknya 

di tempat teduh, atau jika memungkinkan 
lebih baik dilakukan pada malam hari.

ii. Semua peralatan untuk pengambilan 
sampel tetap harus steril

iii. Dalam kegiatan pengambilan sampel di 
lapangan, setiap personel yang terlibat 
harus menggunakan PPE.

iv. Sampah dari aktivitas pengambilan 
sampel harus dipisahkan dan 
dimasukkan ke wadah tersendiri untuk 
dimusnahkan.

v. Ketika usai mengambil sampel, setiap 
personel yang terlibat wajib mensterilisasi 
bagian-bagian tubuh dengan antiseptik. 

vi. Sampel dimasukkan dalam kotak es 
untuk secepatnya dikirim ke laboratorium 
lapangan.

2. Persiapan keamanan biologis (Biosecu-
rity)
a. Prinsip dan pencegahan pemaparan 
terhadap H5N1
Flu burung merupakan penyakit hewan 
yang dapat menular ke manusia atau biasa 
disebut zoonosis (FAO, 2004). Berdasarkan 
hal tersebut, dalam pengambilan sampel 
pada unggas untuk uji avian influensa yang
seharusnya sangat diperhatikan adalah 
keamanan pengambil sampel.
 Infeksi pada manusia yang disebabkan 
oleh H5N1 biasanya hanya terjadi akibat 
pemaparan langsung terhadap virus, baik 
dalam tetesan aerosol, maupun dalam 
cairan yang yang telah terkontaminasi.  
Manusia dapat terinfeksi influenza melalui
kontak dengan berbagai membran mukosa 
(terhirup, tertelan, terkena mata, dan melalui 
luka pada kulit yang terbuka).
 Kulit yang terpapar atau terkontaminasi 
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harus dicuci dengan sabun dan air.  Bila 
dalam 4 hari setelah bekerja dengan burung 
timbul gejala influenza maka kecurigaan
(’suspect’) perlu ditimbulkan, dan selekasnya 
ditangani dengan tepat oleh dokter medis.
 Segera setelah diduga terjadi 
pemaparan,  penggunaan obat anti virus 
dapat dipertimbangkan dan bila dilakukan 
perlu dengan  konsultasi dokter. 
Selama bekerja dengan sampel atau satwa 
burung:
i) jangan makan, minum, atau merokok
ii) cuci tangan bersih-bersih setelah 

selesai.  Pencucian tangan merupakan 
lini terdepan untuk melindungi diri dari 
penularan virus. Beberapa hal  yang 
disarankan adalah:
a. mencuci tangan menggunakan 

air hangat dan sabun sebelum 
mengenakan sarung tangan , dan 
sesudah melepas sarung tangan

b. selalu mencuci tangan sebelum 
dan sesudah makan, merokok, dan 
menggunakan toilet

c. jangan memegang rokok, pemantik, 
telepon genggam sebelum mencuci 
bersih-bersih tangan anda

iii) gunakan PPE dengan benar (bagian 
berikut) 

b. Peralatan pengamanan
Untuk keamanan biologis pengambil contoh 
perlu menggunakan  Personal Protecting 
Equipment (PPE). Personal Protecting 
Equipment tersebut meliputi beberapa alat, 
yaitu: masker (penggunaan tipe masker 
dengan kemampuan filtrasi tinggi seperti
N-95 atau FFP-2 disarankan, dan untuk 
daerah beresiko AI sebaiknya diwajibkan 
), ’goggle’ (atau masker pelindung mata), 
sarung tangan, sarung tangan nitrogen, 
jas laboratorium (dan bila terdapat resiko 
terciprat air, gunakan juga apron plastik), 
serta sepatu boot.  

c. Urutan penggunaan PPE 
Pertama-tama cuci tangan bersih-bersih 
kemudian PPE dikenakan dengan urutan 
sebagai berikut:
i. jas laboratorium
ii. tutup kepala
iii. apron plastik
iv. masker.  Perhatikan bahwa letak masker 

sudah pas menutupi wajah, terutama di 
sekitar hidung

v. ‘goggle’
vi. sarung tangan
vii. idealnya, peneliti menggunakan dua 

pasang sarung tangan (bagian ujung 
(pergelangan) sarung tangan yang 
diluar hendaknya menutupi bagian 
pergelangan jas laboratorium

3. Persiapan Alat dan bahan
Alat-alat yang perlu disiapkan ketika 

Gambar 14. Personal Protecting 
Equipment
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mengambil sampel adalah: 
a. Timbangan pegas skala 500 gram
b. Spuit

i. Spuit 3 ml dengan ukuran jarum 23 G, 
ii. Spuit 1 ml dengan ukuran jarum 26 G,
iii. Spuit 1ml dengan ukuran jarum 27 G.

c. Kapas steril (kapas potong)
d. Tabung ependory berlabel
e. Swab stick besar dan kecil
f. Tabung reaksi (vials, 1,8 ml plastic srew 

capped ”Wheaton”)
g. Rak tabung (Tube Stand)
h. Kotak es
i. Sentrifuge ependory
j. Batang kayu kecil (untuk mengaduk 

serum)
k. Pipet plastik
l. Kertas Label
m. Klip Alumunium
n. Liquid Nitrogen Tank, untuk mengawetkan 

contoh, khususnya dalam pengiriman 
jarak jauh

o. Plastik sampah
p. Alat pencatat waktu
q. Alat tulis
r. Lembar data 
s. Buku panduan identifikasi burung

Bahan-bahan:
a. Iodine tincture
b. Alkohol 95 % 
c. Alkohol 70 % 
d. Aquadestilata
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Penentuan sampel sangat mempengaruhi hasil 
penelitian. Semakin banyak sampel penelitian, 
maka hasil yang diperoleh semakin baik. 

Jumlah sampel yang banyak akan memperkecil 
standar deviasi, dan meningkatkan ketepatan, 
bahkan  memungkinkan dilakukannya analisis 
statistik dengan menggunakan stratifikasi. Untuk 
mendapatkan hasil penelitian yang optimal perlu 

BAB X
PENGAMBILAN 
SAMPEL



diperhatikan langkah-langkah pengambilan 
sampel sebagai berikut:
1. Waktu pengambilan sampel

Waktu pengambilan sampel dicatat sejak 
burung ditimbang sampai swab throat dan 
cloaca selesai. Untuk mengurangi tingkat 
stress pada burung, pengambilan sampel 
hendaknya dilakukan secepat mungkin. 
Waktu yang disarankan dalam pengambilan 
sampel pada burung adalah dibawah 7 
menit.

2. Identifikasi burung target
Burung yang akan diambil sampelnya lebih 
dulu diidentifikasi menurut buku panduan
burung. Kemudian berdasarkan pustaka 
yang ada ditentukan apakah termasuk 
burung migran atau penetap.

3. Pemeriksaan kondisi fisik burung
Setelah burung ditangkap, perlu diperiksa 
kondisi fisiknya. Pemeriksaan fisik secara
visual/inspeksi dan atau palpasi seluruh 
tubuh bertujuan untuk mengetahui adanya 
gangguan atau kelainan-kelainan pada 
satwa (oedema, fraktur dll). Pemeriksaan 
fisik satwa dapat menjadi acuan dalam
menentukan lokasi pengambilan dan volume 
sampel darah, menjaga keselamatan satwa, 
dan menghindari resiko kematian satwa.

4. Menimbang berat badan
Sebelum diambil sampel, burung perlu 
ditimbang lebih dulu. Penimbangan ini 
dimaksudkan untuk mengetahui berat badan 
burung sebelum diambil sampelnya dan 
memastikan jumlah darah maksimal yang 
dapat diambil. Menurut United Kingdom the 
Home Office Guidelines, darah maksimal 
yang dapat diambil pada burung adalah 
15% dari total volume darah (Sutherland et 
al. 2004).  Secara umum batas maksimal 
volume darah yang diambil agar burung 
tetap hidup adalah 1% dari berat badan. 

Namun berdasarkan pengalaman, batas 
maksimal dalam pengambilan sampel 
berbeda-beda menurut jenis dan individu 
yang sedang diambil darahnya. 
 Burung ditimbang menggunakan 
timbangan pegas dan terlebih dahulu 
ditempatkan pada kantung burung. Sampai 
sekarang belum ada kantung burung 
yang baku untuk tempat burung. Prinsip 
mendasar adalah asalkan burung tersebut 
nyaman ketika berada di dalam kantung dan 
kantung tersebut tidak mengandung lead 
dan zinc yang bersifat racun pada burung 
(Olsen 2000) (lihat Bab II bagian 2e tentang 
kantung burung).

5. Penanganan dan pengendalian  (Handling 
dan Restrain) 

Penanganan dan pengendalian diperlukan 

Foto 15. Menimbang berat badan
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untuk pemeriksaan pada satwa demi 
keamanan satwa dan pemeriksanya.  
Penanganan dan pengendalian yang baik 
akan sangat membantu dalam proses 
pengambilan sampel.  Perlu diingat bahwa 
satwa memiliki sifat-sifat alami, dan tingkat 
kenyamanan yang berbeda-beda antara 
satu spesies dengan spesies lain. 
 Bila ditemukan burung yang 
menunjukkan tanda-tanda sakit, penanganan 
dengan sistematik perlu diterapkan.  Dalam 
hal ini, burung yang ’tampak’ sehat perlu 
diproses (ditangani dan diambil datanya) 
terlebih dahulu.  
 Teknik penanganan disesuaikan 
dengan spesies dan sifat-sifat alami spesies 
tersebut. Spesies yang tidak agresif dapat 
ditangani tanpa alat bantu, sedangkan 
untuk spesies yang dapat membahayakan 
keselamatan pemeriksa, seperti pada 
kelompok Ardeidae (Ardea sp, Egretta 
sp, Ixobrynchus sp) yang sangat agresif 
mematuk dengan paruhnya yang panjang 

dan runcing, penanganan hendaknya 
dilakukan dengan menggunakan alat bantu.  
Jangan mempertaruhkan keselamatan 
anggota tubuh anda untuk menangani 
spesies yang belum dikenal sifatnya. 
 Pemrosesan secara benar akan 
memberikan rasa nyaman bagi satwa dan 
pemeriksa selama proses pemeriksaan. 
Untuk burung berukuran kecil,  dapat di 
tangani dengan satu tangan.  Misalnya, 
menggenggam tubuh burung dan menjepit 
kedua kakinya dengan jari kelingking 
dan jari manis. Untuk burung berukuran 
sedang, tangan kanan pemeriksa (operator) 
menggenggam kedua kaki, sedang tangan 
lainnya memegang tubuh bagian atas dan 
mengamankan sayap agar tidak selalu 

mengepak. Dalam menangani burung, 
sedapat mungkin burung dalam kondisi 
nyaman, sehingga burung itu tidak stress, 
karena akan berpengaruh pada pengambilan 
sampel darah.
 Pengendalian  pada satwa liar dapat 
dilakukan dengan  metode pengendalian 
fisik (physical restrain). Pengendalian fisik
yang umum dilakukan adalah tanpa alat 
bantu, seperti sarung tangan. Meskipun 
tidak semua jenis burung memerlukan 
pengendalian, namun penanganan burung 
tertentu terkadang memerlukannya. 
Contohnya: untuk jenis-jenis  Bambangan 
(Ixobrychus spp.) dengan paruh relatif 
panjang dan kokoh diperlukan pengendalian 
dengan mengikat paruhnya dengan selotip 
atau kain. Tindakan ini dilakukan, karena 
burung ini sering bersikap agresif dengan 
mematuk dan terkadang membahayakan 
mata pengambil sampel. Berbeda lagi 
penanganan pada Gemak Loreng (Turnix 
suscitator). Gemak ini perlu dikendalikan 
pada pada kedua kaki, sebab burung ini 
mempunyai kaki yang sangat kuat dan 
bertenaga. Bagaimanapun, keselamatan 
dan kesejahteraan satwa harus selalu 
diutamakan (MacKinnon 2004).

6. Lokasi dan cara pengambilan sampel 
darah

Pengambilan sampel darah dapat memilih 
beberapa lokasi pengambilan sampel 
darah pada burung, misalnya vena jugularis 
kanan, vena ulnaris, vena media metatarsal 
(Sutherland et al. 2004), vena brachialis dan 
intracardia (melalui jantung).
 Di satu sisi, pengambilan darah pada 
burung harus dilakukan dengan cepat karena 
tipe darah pada kelas Aves cenderung 
lebih cepat menjendal (menggumpal) 
jika berinteraksi dengan jaringan. Di sisi 
lain, pengambilan darah perlu kesabaran 
dan berhati-hati untuk mengurangi resiko 
kematian unggas.
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a. Vena brachialis
Vena brachialis (vena sayap) mempunyai 
ukuran lebih kecil daripada vena jugularis. 
Koleksi darah dapat dilakukan pada 
percabangan (bifurcatio) vena brachialis 
yang terletak di medial dari persendian 
siku. Adapun prosedur pengambilan darah 
burung adalah:
i. Asisten menangani unggas dalam posisi 

horizontal. Satu tangan memegangi 
kaki sambil menahan tubuh; dan tangan 
yang satunya menutup mata unggas.

ii. Sayap ditarik keluar mengarah ke 
operator sampler.

iii. Vena sayap dicari dengan melihat 
pertemuan antara otot biceps dan 
triceps. Vena sayap berbentuk V 
(bifurcatio).

iv. Daerah sekitar vena didesinfeksi 
dengan mengusapkan alkohol 70% 
sekaligus membuka bulu halus yang 
menutupinya.

v. Jarum ditusukkan di bawah tendo dan 
diarahkan ke percabangan vena sayap. 
Jarum tidak ditusukkan terlalu dalam 
untuk menghindari terkenanya saraf 
ulnaris (nervus ulnaris).

vi. Setelah jarum masuk di dalam vena, 
gagang spuit ditarik dengan hati-hati 
sehingga darah mengalir dalam tabung 
spuit. Jika darah belum masuk, vena 
dicari dengan menggerakkan jarum 
secara pelan-pelan.

vii. Apabila terjadi hematom, pengambilan 
darah dapat melalui vena axillaris atau 
sayap yang satunya.

viii. Setelah mencabut spuit, vena ditekan 
dalam beberapa detik dengan 
kapas kering untuk menghentikan 
perdarahan.

ix. Darah dalam spuit dimasukkan dalam 
tabung ependory setelah kanul-nya 
dicabut terlebih dahulu.

b. Vena jugularis kanan
Vena ini terletak di leher bagian kanan 
(vena jugularis sebelah kiri lebih kecil) 
(Sutherland et al. 2004) dan ukurannya 
cenderung lebih besar dari vena brachialis. 
Ketika melakukan pengambilan darah, spuit 
dimasukkan ke arah cranial (kepala). Dapat 
juga dapat dilakukan dengan menghadap 
ke arah jantung, tetapi proses pengambilan 
darah akan memakan waktu yang lebih lama 
karena darah mengalir dari kepala menuju 
jantung (Kirk and Bistner, 1985). 
 Pengambilan sampel darah melalui 
vena jugularis bisa dilakukan satu orang 
ataupun dua orang.
Metode untuk satu orang:

i. Burung dipegang menggunakan 
tangan kiri dengan kepala di antara jari 
telunjuk dan jari tengah. Kaki dijepit di 
antara jari manis dan kelingking.

ii. Vena jugularis akan terlihat dengan 
mendorong sayap sebelah kanan 
ke bawah. Tiup bulu leher sebelah 
kanan dan akan terlihat daerah yang 
tidak tertutupi oleh bulu.

iii. Daerah sekitar vena didesinfeksi 
dengan mengusapkan alkohol 70% 
sekaligus membuka bulu halus yang 
menutupinya.

iv. Darah diambil dengan spuit yang 
dipegangi dengan tangan kanan.

Metode untuk dua orang:
i. Asisten memegangi pangkal kaki 

burung, dan tangan yang satunya 
memegangi tubuh burung.

ii. Tangan kiri pengambil sampel 
memegangi kepala burung. Kepala 
ditarik dengan hati-hati namun tidak 
terlalu panjang.

iii. Bulu leher sebelah kanan ditiup dan d 
usap dengan alkohol 75%.

iv. Vena akan terlihat menonjol dan ada 
gerak aliran darah.
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Foto 17. Teknik pengambilan darah pada vena brachialis
Foto 18. Teknik dan handling koleksi darah vena jugularis oleh satu orang
Gambar 2 (insert). Letak vena brachialis 

v. Sampel darah diambil dengan spuit 
yang sudah disiapkan menggunakan 
tangan kanan.

c. Vena ulnaris terletak sebelum vena 
brachialis 

Vena ini terletak di sebelah lateral dari vena 
brachialis
d. Vena axillaris 
Vena yang terletak di daerah axilla dimana 
vena tersebut merupakan lanjutan dari vena 
brachialis.
e. Vena media metatarsal
Vena ini terletak sepanjang metatarsal dan 
masuk di saphenus. Pada pengambilan 
sampel darah pada vena ini, harus 
dilakukan nidasi atau pembendungan vena, 
kemudian tarsus digerak-gerakkan. Darah 
yang mengalir akan berkumpul di lokasi 
pembendungan. Masukkan jarum dalam 
lokasi pembendungan vena, dengan jarum 
menghadap ke atas sesuai dengan alur 
vena.
f. Intracardia
Teknik pengambilan darah pada burung 
melalui jantung, yang letaknya tegak lurus 
dengan clavicula.  Sebagai catatan, teknik 
ini hanya dilakukan jika pada semua vena di 
atas sudah tidak memungkinkan dilakukan 
pengambilan sampel darah.

Pemilihan lokasi pengambilan sampel  
darah
Pemilihan lokasi pengambilan sampel  
darah dipertimbangkan berdasarkan pada 
warna dan permukaan kulit, ukuran tubuh, 
besarnya vena, dan kondisi vena: 
a) Warna dan permukaan kulit
Pada burung dara laut (Sterna spp. , 
Chlidonias spp.) permukaan kulit berwarna 
sangat gelap, sehingga dipilih lokasi 
pengambilan darah melalui vena jugularis. 
Lokasi ini dipilih karena ukuran vena jugularis 
relatif lebih besar daripada vena brachialis. 
Vena jugularis terlihat menonjol membentuk 
alur sepanjang lateral leher (pangkal 
kepala hingga pangkal leher). Berbeda 
pada Gemak Loreng (Turnix suscitator), 
Mandar Bontod (Gallicrex cinerea), dan 
Kareo Padi (Amaurornis phoenicurus) yang 
mempunyai kulit tebal dan gelap pada 
bagian leher, sehingga pemilihan lokasi 
pengambilan sampel darah paling tepat di 
vena brachialis.
b) Ukuran tubuh
Secara umum, semakin besar ukuran tubuh 
burung, maka semakin besar pula vena yang 
ada pada burung tersebut. Karena besarnya 
burung, terjadi penimbunan lemak yang 
cukup tebal. Hal ini dapat mengakibatkan 
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tertutupnya vena sehingga vena sulit 
ditemukan (terutama v. jugularis). Oleh 
karena itu pengambilan sampel dilakukan 
pada vena brachialis dengan pertimbangan 
keselamatan burung.
c) Besarnya vena
Belum dapat diketahui secara pasti 
penyebabnya, namun pada kenyataan 
besarnya vena pada burung migran dan 
burung lokal berbeda. Secara umum, 
burung migran memiliki vena lebih besar 
dibandingkan dengan burung lokal, 
walaupun ukuran sayap pada burung migran 
relatif lebih kecil dibandingkan burung lokal. 
d) Kondisi vena
Jika pada daerah sekitar vena terjadi 
kelainan, seperti adanya pendarahan 
(hemoragi) karena proses tangkapan 
atau kelainan lainnya, maka dipilih lokasi 
pengambilan sampel di vena yang lain.

6. Lokasi dan cara pengambilan swab
Pengambilan sampel dalam bentuk swab 
dilakukan pada kerongkongan (throat) dan 
cloaca. Koleksi sampel swab dilakukan 
dengan memasukkan cotton swab steril 
pada lokasi swab, kemudian masukkan 
dalam tabung yang sudah diberi label. 
Tabung tersebut disimpan dalam Liquid 
Nitrogen Tank bersama dengan sampel 

darah untuk pemeriksaan selanjutnya di 
laboratorium utama.
 Swab dapat dilakukan dengan 
menggunakan cotton swab stick ukuran 
besar dan kecil. Cotton swab stick berukuran 
besar digunakan untuk unggas peliharaan 
dan burung dengan berat di atas 300 gram. 
Cotton swab stick kecil digunakan untuk 
burung berukuran kecil. Hal yang perlu 
dilakukan ketika hendak melakukan swab 
pada cloaca burung kecil adalah cotton 
swab stick terlebih dahulu dicelupkan ke 
dalam aquadestilata untuk mencegah 
adanya perdarahan pada cloaca.

7. Pemeriksaan ulang kondisi fisik
Biasanya burung yang ditangkap dengan 
menggunakan jala kabut (mist net) 
kebanyakan akan mengalami luka pada 
pangkal sayapnya. Tindakan yang harus 
dilakukan adalah pemberian antiseptik atau 
iodine tincture.
 Burung maupun unggas peliharaan 
setelah diambil sampelnya, harus diperiksa 
ulang kondisi fisiknya,sehingga dapat
disimpulkan apakah burung tersebut dapat 
dilepas kembali atau tidak. Burung atau 
unggas peliharaan yang dinyatakan tidak 
dapat bertahan hidup setelah diambil 
sampelnya, maka burung atau unggas 

Foto 19. Lokasi dan cara pengambilan swab throat
Foto 20. Lokasi dan cara pengambilan swab cloaca
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peliharaan tersebut harus segera di-
’euthanasia’, misalnya dengan cara emboli.  
Yang paling penting, keselamatan dan 
kenyamanan burung adalah lebih penting 
dari data yang kita inginkan.  

8. Koleksi Serum
Serum didapatkan dari darah tanpa 
menggunakan antikoagulan dan bisa 
diproses tanpa sentrifugasi yaitu dengan 
didiamkan minimal 30 menit. Darah dibiarkan 
menjendal dan jendalan darah dibuang, 
cairan tersisa disebut sebagai serum. Serum 
harus bebas dari benda-benda korpuskuler 
darah sebelum dilakukan uji. Darah yang 
mengalami hemolisis tidak dapat digunakan 
(Schift and Boyd 1942).
 Apabila terjadi penjendalan (clotting), 
aduk jendalan darah dengan perlahan dan 
lembut menggunakan pengaduk berbahan 
kayu dan tipis (Mitruka and Rawnsley 1981). 
Sentrifuge sampel tersebut pada 4000 rpm 
selama 10 menit untuk memisahkan sel 
darah merah dan serum. Serum kemudian 

diambil menggunakan pipet; dan sel darah 
merah dapat diabaikan/dibuang (Webster 
dkk. 2002). Serum terkoleksi dimasukkan ke 
dalam tabung vial dan diberi etiket. Sampel 
serum selanjutnya disimpan dalam suhu 
di bawah -200 Celcius, yaitu pada Liquid 
Nitrogen Tank (Mitruka and Rawnsley 1981; 
Webster dkk. 2002). Beberapa bahan kimia 
bersifat kurang stabil meskipun sampel 
sudah dalam keadaan beku (Mitruka and 
Rawnsley 1981).

9. Pemberian label / labelling
Ketiga sampel (serum, throat, cloaca) yang 
ada dalam tabung vial diberi label sesuai 
dengan ketentuan yang diinginkan. Pilihan 
bahan label juga harus dipertimbangkan 
mengingat setelah sampel masuk dalam 
liquid nirogen tank dan ketika dikeluarkan 
untuk dilakukan uji laboratorium, akan 
menimbulkan embun pada dinding tabung 
vial. Embun tersebut biasanya akan 
menetralisasi perekat yang ada pada 
kertas label sehingga label tersebut akan 

Gambar:
21. Pemisahan serum dengan benda-benda korpuskuler darah menggunakan pipet plastik
22. Serum terkoleksi dimasukan kedalam vial steril
23. Vial berisi serum terkoleksi diberi etiket sesuai dengan jenis sampel, jenis spesies, dan data lapan-

gan lain  yang dibutuhkan
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terkelupas. Berdasarkan pengalaman, untuk 
mengantisipasi hal ini perlu menuliskan 
nomor label yang sama pada dinding tabung 
sebelah luar.

10. Tata cara penyimpanan sampel dalam 
Liquid Nitrogen Tank

Liquid Nitrogen Tank mempunyai tiga 
komponen dasar:
a. Bejana tekanan bagian dalam

Bejana ini terbuat dari stainless steel 
atau material lain yang berkekuatan baik 
untuk menjaga temperatur cryogenic.

b. Bejana luar
Bejana terbuat dari besi karbon atau 
stainless steel. Pada keadaan normal, 
bejana ini mengisolasi bejana dalam. 
Pada dasarnya bejana luar tidak 
bersinggungan dengan temperatur 
cryogenic.

c. Isolasi
Ruangan diantara bejana dalam dan 
bejana luar, berisi beberapa inci material 
isolasi yang terdapat di dalam ruang 
hampa. Ruang hampa udara dan 
material isolasi membantu mengurangi 
perpindahan panas.

 Terdapat berbagai ukuran Liquid 
Nitrogen Tank, namun dalam pemantauan 
Avian Influensa kali ini kami menggunakan
Liquid Nitrogen Tank ukuran besar. Tabung 
besar atau Canisters merupakan tempat 
untuk klip alumunium. Di dalam nitrogen 
tank terdapat 6 cannisters. Enam Canisters 
ini dibagi menjadi tiga, 2 cannisters untuk 
serum, 2 cannisters untuk swab throat, dan 
2 cannisters untuk cloacal swab. Setiap 
canister dibedakan dengan warna pada 
tangkai canister. Ada dua jenis nitrogen tank 
yang dapat digunakan. Nitrogen tank yang 
tiap satu cannister mampu menampung 
4 klip alumunium dan yang berisi 15 klip. 
Klip alumunium adalah sebagai tempat  

tabung vial yang berisi berisi sampel. Klip ini 
berfungsi untuk menahan (menjepit) tabung 
vial agar tidak lepas dan untuk mengurutkan 
sampel di dalam nitrogen tank. Setiap klip 
diberi nomor urut pada tangkainya. Tiap 
satu klip mampu menampung 5 sampel. 
 Setelah sampel (serum, cloacal 
swab, dan throat swab) selesai diproses, 
lalu dimasukkan ke dalam tabung vial yang 
diberi label nomor dari laboratorium yang 
akan menerima sampel. Penyimpanan 
sampel dilakukan secepat mungkin setelah 
pelabelan selesai untuk menghindari 
rusaknya sampel. Penyimpanan sampel 
pada klip dilakukan dari atas ke bawah, 
dan dari klip nomor 1 dan seterusnya. 
Penuhi terlebih dahulu satu canister dan 
bila telah penuh, baru dipindah ke canister 
yang satunya lagi. Hal ini dilakukan 
untuk mempermudah penulisan data dan 
rekapitulasi data sampel.

Prosedur keamanan pengoperasian 
Liquid Nitrogen:
a. Jangan menyimpan Liquid Nitrogen 

pada ruang yang sempit dan 
ventilasi yang kurang.

b. Pastikan Liquid Nitrogen ditangani 
oleh orang yang telah ditunjuk dan 
dilatih prosedur penanganan liquid 
cryogenik.

Gambar 2. Skema bagian Nitrogen Tank
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c. Selalu menggunakan Personal 
Protection Equipment (PPE).

d. Hindari kontak langsung kulit 
atau organ dan jaringan yang lain 
dengan Liquid Nitrogen.

 Apabila mengeluarkan sampel yang 
telah disimpan dalam Liquid Nitrogen, sampel 
harus dibalut dengan kain untuk menghindarkan 
perubahan suhu yang mendadak. Perubahan 
temperatur mendadak dapat mengakibatkan 
penguapan serum. Perubahan ini juga dapat 
menyebabkan pecahnya tabung vial dan 
meletus. Oleh karena itu minimalkanlah 
pengeluaran sampel yang telah disimpan di 
dalam Liquid Nitrogen apabila tidak terpaksa. 
 Karena temperatur Liquid Nitrogen 
rendah yang ekstrim, sehingga dapat 
menyebabkan terlepasnya label dari tabung 
vial. Untuk menghindari dan menanggulangi 
masalah ini maka pada saat pemasangan 
tabung vial di klip, posisi dinding vial yang 
berlabel diletakkan menghadap dinding klip. 
Pengiriman sampel dilakukan setelah target 
kuota koleksi sampel terpenuhi atau Nitrogen 
Tank telah penuh.

11. Pengiriman sampel ke laboratorium utama
Setelah semua sampel disimpan dalam 
Liquid Nitrogen Tank, sesegera mungkin 
dikirim ke laboratorium utama untuk 
dilakukan uji laboratorium lebih lanjut. 

Mengingat jarak yang sangat jauh antara 
laboratorium lapangan dengan laboratorium 
utama, maka ada beberapa hal yang harus 
diperhatikan dalam pengiriman sampel ke 
laboratorium utama :
a. Nitrogen Tank yang dikirim harus 

dikemas sedemikian rupa sehingga 
Liquid Nitrogen dapat terhindar dari 
benturan keras selama di perjalanan.

b. Disarankan menggunakan peti kayu 
yang tidak pengap dan tahan benturan.

c. Di dalam peti kayu, disekeliling nitrogen 
tank diberi peredam semacam spons 
untuk meminimalisir benturan.

a
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BAB XI
RINGKASAN ALUR 

PENGAMBILAN 
SAMPEL



Langkah-langkah kerja pengambil sampel (darah, swab)  secara skematis dapat diringkas 
sebagai berikut. 
1. Skema kerja pengambilan darah 

PROBANDUS
(burung bermigrasi, penetap dan liar, peliharaan)

TIMBANG BERAT BADAN
(masukkan dalam kantong semen)

Lokasi pengambilan sampel 
disterilkan dengan alkohol 75 %

Penanganan dan Penahanan

SAMPEL DARAH
(Pungsi  vena atau intracardia)

Masukkan dlm tabung ependorv 

DIAMKAN SAMPAI DARAH MENJENDAL
(20-30 menit)

(Dalam Kotak Es/ Tidak dengan Kotak Es)

Letakkan ependory 
hingga permukaan darah luas

SENTRIFUGASI
(4000rpm selama 10 menit)

Serum menjadi gel Serum bagus Serum tidak baik

aduk perlahan dengan
kayu kecil 

 SENTRIFUGASI ulang
(4000rpm selama 10 menit)

Pisahkan Serum Sampel dibuang

Masukkan dalam tabung
vials  dgn pipet  steril

Beri Label

LIQUID NITROGEN TANK
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2. Skema kerja pengambilan swab

PROBANDUS
(burung bermigrasi, penetap dan liar, peliharaan)

CLOACA 
dengan web steril

 THROAT
dengan web steril

TABUNG
beri etiket

TABUNG
beri etiket

LIQUID NITROGEN TANK
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Pengoleksian burung mati bukan sesuatu yang 
diharapkan dalam pemantauan H5N1, namun 
mungkin diperlukan ketika berhadapan dengan 

kematian massal burung liar.  Pedomannya adalah 
sebagai berikut (Rose dkk. 2006).

BAB XII
PENGOLEKSIAN 
BURUNG MATI



Setiba di lokasi, evaluasi seberapa meluas 
terjadi kematian.  Perhatikan dan catat spesies 
yang menjadi korban (terinfeksi), jumlah burung 
yang terinfeksi atau menjadi korban, berbagai 
spesies hidupan liar atau hewan domestik 
yang turut menjadi terinfeksi atau menjadi 
korban, dan kisaran geografik dari kematian
tersebut.  Selain melakukan persiapan untuk 
koleksi sampel hewan, perlu juga dipersiapkan 
tindakan mengoleksi sampel lingkungan, 
termsauk air, tanah, vegetasi, dan berbagai 
elemen yang anda perkirakan mungkin 
berperan sebagai penyebab kematian. Bila 
memungkinkan, gunakan GPS untuk menandai 
lokasi tersebut.
Peralatan pengamanan PPE harus digunakan 
selengkapnya, dan disesuaikan dengan kondisi 
lapangan.  Sedapat mungkin hindari kontak 
langsung  dengan burung mati, dan selalu 
jauhkan karkas dari muka anda.  Sebelum 
menyentuh karkas (bangkai), paling tidak 
gunakan sarung tangan vinyl atau lateks.  Cara 
mengoleksi karkas yang terbaik adalah dengan 
membalikkan kantung plastik disekeliling 
tangan anda, dan kemudian tangkupkan 
plastik tersebut ke karkas, sehingga anda tidak 
langsung menyentuh karkas.  Kantung diikat 
kuat-kuat, dan kalau dapat diselubungi lagi oleh 
kantung ke dua untuk lebih kuat dan menjamin 
kebersihan.  Berikan label, dengan catatan 
kode atau penomeran, spesies, tanggal, waktu 
dan lokasi.  Kalau lebih dari satu spesies 
telah terkena, untuk setiap spesies tersebut 
dikumpulkan setidaknya tiga contoh.  Secara 
umum, karkas dari burung-burung yang telah 
mati  kurang 24 jam biasanya akan memadai 
untuk keperluan diagnosa.  Perhatikan bahwa 
dalam iklim panas, karkas akan terdekomposisi 
lebih cepat, dan sebaliknya pada iklim dingin.
Bila dimungkinkan karkas harus dimasukkan 
ke dalam lemari es (tapi jangan dimasukkan ke 
dalam freezer).  Karkas yang sedang mengalami 
dekomposisi akan tampak, menggelembung, 
terdesikasi, hijau, berbau, dan bulu-bulunya 

mudah tercerabut.  Untuk meningkatkan nilai 
diagnostiknya, maka karkas yang masih segar 
perlu sesegera mungkin dipindahkan ke fasilitas 
patologi atau fasilitas kedokteran hewan, serta 
diperiksa secepat mungkin.  Dalam situasi 
lapangan, kumpulkan saja sampel dan simpan 
dalam ice box.  Jauhkan karkas dari lemari es 
yang digunakan untuk menyimpan makanan 
manusia, atau makanan satwa.
Bagaimana strategi pengambilan sampel untuk 
karkas ?  Bagi setiap spesies yang terinfeksi 
pilih 3 contoh (yang telah mati kurang dari 24 
jam).  Mungkin akan lebih praktis bila dipilih 
maksimal 3 burung sakit, dan maksimal 3 
contoh burung yang tampaknya sehat.  Bila 
memungkinkan, lakukan juga survei terhadap 
berbagai burung hidup yang menggunakan 
habitat yang sama di lokasi tersebut (msalnya 
swab kloaka dan/atau trakea saja).  Prioritas 
survei sebaiknya diberikan pada burung yang 
berbagi habitat dan lokasi dengan burung 
terinfeksi,  mengingat cara transmisi H5N1 yang 
paling berpotensi adalah melalui kontaminasi 
feses terhadap badan perairan.
Sebaiknya dikumpulkan jumlah karkas 
sebanyak mungkin, dan jumlah tersebut 
perlu dikumpulkan dalam lokasi tertentu yang 
dipersiapkan untuk memproses pemeriksaan.  
Perlu diperhatikan, bahwa pengambilan 
karkas dari suatu lingkungan  dapat membantu 
menghindarkan kontaminasi terhadap satwa 
scavenger (pengurai) maupun terhadap 
lingkungan tersebut.  Data koleksi perlu dicatat 
secara sistematik.
Bila memungkinkan disamping mengumpulkan 
dan memeriksa karkas yang baru mati, lakukan 
hal serupa dengan burung yang masih hidup, 
di lokasi dan habitat yang sama.  Bila jumlah 
karkas yang harus dikumpulkan dan diberi label 
satu persatu ternyata terlalu banyak, kumpulkan 
dan beri label serta periksa hanya karkas yang 
kondisinya masih cukup baik untuk keperluan 
diagnosa.  Pisahkan kumpulan ini dari karkas 
yang sedang mengalami dekomposisi.  Kalau 
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perlu, dalam proses transportasi,  pisahkan 
kumpulan karkas dari penumpang lain 
kendaraan yang digunakan.
Bila anda bekerja di daerah terpencil anda 
bahkan mungkin perlu bersiap melakukan 
nekropsi.  Bila anda perlu melakukan nekropsi, 
lakukan dengan protokol pengamanan 
seketat mungkin, terutama bila daerah 
tersebut beresiko tinggi terhadap AI.  Setelah 
pemeriksaan dilakukan, adalah sangat penting 
untuk melakukan pengenyahan yang tepat 
terhadap karkas (misalnya dibakar), dan semua 
peralatan harus disemprot disinfektan dengan 
memadai dan seefektif mungkin.  Kalau anda 
akan membawa pulang pakaian atau unsur 
lain, jangan lupa merendam barang-barang 
tersebut dalam disinfektan setidaknya 30 
menit, dan membawanya dalam plastik yang 
dibungkus plastik (double bags).
Bila resiko keberadaan H5N1 cukup besar, 
jangan memindahkan atau mentransportasikan 
burung sebelum dilakukan pengambilan sampel.  
Bila perlu tindakan-tindakan ‘euthanasia’, 
pengambilan sampel, dan pembuangan 
secara hati-hati sebaiknya dilakukan di 
lokasi yang sama, untuk memperkecil resiko 
tersebarnya kontaminasi menuju daerah yang 
masih belum terinfeksi.  Juga perhatikan agar 
berbagai bahan yang mungkin terkontaminasi, 
termasuk pakaian dan kendaraan disemprot 
disinfektan dalam jumlah memadai sebelum 
tim meninggalkan daerah tersebut.
Untuk analisis virologi AI, bila sampel akan 
ditransportasikan ke lab untuk pengujian 
(assay), atau untuk disimpan selama kurang dari 
empat jam, penyimpanan dalam es biasanya 
dapat membantu.  Bila kondisi lapangan 
tiak memungkinkan penyimpanan dalam es 
tersebut, perlu dibuat suatu sistem agar sampel 
dapat disimpan langsung dalam tangki nitrogen 
(-1960 C), dan suhu penympanan selanjutnya 
ditetapkan pada agar tidak lebih tinggi dari -
700 C.  Tujuan pemeliharaan suhu ini adalah 
untuk mengawetkan virus, dan RNAnya, agar 

dapat diperiksa dalam lab.  Tanpa upaya 
pengawetan memadai, sampel mungkin akan 
sulit di diagnosa.
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Berikut adalah beberapa prinsip dan pedoman  
yang diadaptasikan dari rekomendasi teknik 
dari IUCN (2000) terhadap ‘euthanasia’.

Sudah merupakan rahasia umum bahwa ‘euthanasia’ 
merupakan pilihan yang paling tidak dikehendaki, 
namun dalam keadaan tertentu ‘euthanasia’ 
dapat merupakan pilihan yang paling bertanggung 
jawab.  Bila satwa tidak dapat diselamatkan atau 
dikembalikan ke alam bebas, ‘euthanasia’, yang 
dilakukan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan 
dan prosedur yang berperi kemanusiaan adalah 
suatu alternatif yang sahih.

BAB XIII
DASAR DASAR 

PERTIMBANGAN 
‘EUTHANASIA’



Walaupun tampaknya tindakan ‘euthanasia’ 
bukanlah tindakan yang layak, ‘euthanasia’ 
pada dasarnya merupakan tindakan bertujuan  
kemanusiaan, dan dengan demikian konsisten 
dengan pertimbangan-pertimbangan 
konservasi dan kesejahteraan satwa. Seringkali 
tidak ada pilihan lain terhadap tindakan 
‘euthanasia’, ketika dipertimbangkan faktor-
faktor konservasi dan peri-kemanusiaan, serta 
berbagai kendala ekonomis.
 Secara umum, ‘euthanasia’ biasanya 
dilakukan dalam keadaan sangat terpaksa, 
misalnya: 

a. Tidak terdapat cukup sumber daya untuk 
mengembalikan satwa tersebut ke alam 
menggunakan standar yang memadai dari 
segi biologi (IUCN 1998) atau kesejahteraan 
satwa (misalnya International Academy of 
Welfare Sciences, 1992).
b. Tidak terdapat kemungkinan memelihara 
satwa tersebut  dalam fasilitas penyelamatan, 
sehingga ‘euthanasia’ merupakan satu-
satunya jalan keluar.

Manfaat Euthanasia

Beberapa manfaat ‘euthanasia’ antara lain:
a. Dengan memperhatikan konservasi 

spesies tersebut di alam maupun dalam 
penangkaran, maka ‘euthanasia’ akan 
memberikan resiko yang jauh lebih kecil 
(termasuk penyebaran penyakit).

b. ‘Euthanasia’ mungkin merupakan pilihan 
terbaik (dan satu-satunya) ketika fasilitas 
pemeliharaan atau penyelamatan tidak 
dapat menjamin kesejahteraan satwa 
untuk jangka waktu yang panjang, dan 
ketika kemungkinan pengembalian ke 
alam mengalami berbagai kendala dan 
resiko seperti kematian, penyakit, atau 
pemangsaan.

c. ‘Euthanasia’ dapat memberikan 
pembelajaran kepada masyarakat bahwa 
melepaskan kembali satwa ke alam dapat 

membawa berbagai resiko, dan dengan 
demikian perlu dilakukan dengan sangat 
berhati-hati.

d. ‘Euthanasia’ mungkin merupakan pilihan 
terjangkau dibandingkan pilihan lain 
yang lebih mahal.  Upaya penyelamatan 
satu individu adalah ideal namun bila 
terlalu memakan biaya, perlu dipikirkan 
prioritasnya karena dengan sumber daya 
terbatas upaya menyelamatkan spesies 
dan manusia secara keseluruhan akan 
terbatas pula.

Resiko ‘euthanasia’

a. Disamping manfaat positif bagi pendidikan 
etika dan konservasi, terdapat pula resiko 
bahwa ‘euthanasia’ dapat menimbulkan 
persepsi negatif.  Dalam hal ini berbagai 
pihak termasuk masyarakat perlu diberi 
informasi yang tepat dan benar mengenai 
alasan tindakan ‘euthanasia’.

b. Ketika tindakan ‘euthanasia’ nyawa satwa 
tersebut akan hilang, dan akan hilang 
pula berbagai bahan genetik, ekologi, 
serta perilaku yang sebenarnya penting 
untuk menunjang keanekaragaman 
hayati suatu spesies. 
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LAMPIRAN



Perijinan penangkapan
oleh Indra E. Semiawan dan Herry Djoko Susilo (PHKA- Departemen Kehutanan)

Perijinan Penangkapan dibedakan atas perijinan dalam dan luar kawasan konservasi. Untuk 
mengurus perijinan tersebut, diperlukan proposal penelitian, dan bila dilakukan transportasi 
terhadap satwa atau bagian-bagiannya, diperlukan pula berbagai perijinan terkait, 
      
a. Dalam kawasan konservasi, diperlukan: 

SIMAKSI (Surat Izin MAsuk Kawasan konservaSI), izin pengambilan sample, rekomendasi/
izin penggunaan burung liar untuk penelitian dari Dephut up. Ditjen PHKA atau  Balai KSDA 
setempat.
catatan : ini berlaku untuk burung liar yang dilindungi, burung liar yang tidak dilindungi dan 
burung migran  

b. Di luar kawasan konservasi, diperlukan: 
Izin Pengambilan Sample, rekomendasi/izin penggunaan burung liar untuk penelitian dari 
Dephut up. Ditjen PHKA or Balai KSDA setempat.
Catatan : ini sebenarnya hanya untuk jenis burung liar yang dilindungi dan burung migran; na-
mun karena kita tidak bisa memilih burung pada waktu penangkapan dan kita tidak tahu jenis 
burung liar yang akan tertangkap (dilindungi, tidak dilindungi atau migran), maka sebaiknya 
kita memiliki Izin-izin tersebut di atas.

c. Proposal penelitian: perlu disampaikan dengan mencakup informasi-informasi lokasi peneli-
tian, kapan, pelaksana bersertifikasi, tujuan sample dibawa kemana, reporting (laporan terha-
dap pengambilan sample, terutama apabila ada kematian dari cara pengambilan sampl).
Proposal penelitian ini harus dilampirkan pada surat permohonan Izin-izin tersebut di atas.

 
d. Apabila harus dilakukan analisa sampel darah ke luar negeri (misalnya karena belum/tidak 

bisa dilakukan di dalam negeri) maka harus ada :
• Rekomendasi dari LIPI untuk memperoleh CITES Export Permit sample (disertai alasan 

bahwa analisa sampel darah untuk keperluan penelitian ini belum dapat dilakukan di Indo-
nesia)

• CITES Export Permit : dari Ditjen PHKA cq Direktorat KKH.   

e. Untuk membawa atau memindahkan sample darah  atau specimen burung liar, harus ada 
SATS-DN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa liar – Dalam Negeri) yang dikeluarkan oleh 
Balai KSDA setempat (tempat dilakukan penangkapan & penelitian burung liar)   

LAMPIRAN 1
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Informasi pencegahan dan pengendalian Flu Burung bagi keseha-
tan masyarakat

Dalam suatu penelitian yang baik, perlu diupayakan agar masyarakat di sekitar lokasi penelitian 
memahami memahamii tujuan, sasaran, dan kegiatan yang akan dilakukan di daerah sekitar 
mereka.  Dalam pemantauan flu burung ini akan lebih baik lagi bila peneliti dapat meluangkan
waktu mensosialisasikan berbagai bahan yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat, dan 
berdiskusi lebih lanjut dengan masyarakat setempat.  Berikut adalah beberapa bahan terkait. 

Apakah flu burung itu ?
Flu burung adalah penyakit yang berasal dari unggas, dan dapat berpindah ke manusia, yang 
dalam istilah medik dikenal dengan istilah zoonosis.  Penyakit flu burung disebabkan oleh virus 
Influenza tipe A, yang memiliki berbagai subtipe.  Tidak semua virus Influenza A berbahaya, na-
mun khususnya untuk subtipe H5N1 sangat berbahaya karena dapat membunuh seluruh unggas 
di areal usaha peternakan, dan karena dapat menular dengan cepat kepada manusia.
Pada manusia, flu burung akan menyebabkan gangguan pernapasan yang sangat melemahkan 
dan dapat menyebabkan komplikasi sehingga korban perlu masuk rumah sakit, dan seringkali 
akhirnya gugur. Manusia lanjut usia pada umumnya sangat rentan terhadap maut yang diaki-
batkan H5N1.
Penyakit flu burung dapat muncul dalam berbagai  gejala dan skala keganasan yang berbeda :

a. Tanda-tanda klinis yang umum dan parah = Highly Pathogenic (HPAI)
b. Tanda-tanda klinis pada pernapasan dan ringan = Low Pathogenic (LPAI)
c. Tidak ada tanda-tanda klinis

Dimanakah reservoir atau penampungan virus AI ?  Virus AI umumnya tumbuh subur dalam 
medium air.  Reservoir utama bagi virus AI khususnya H5 N1 adalah unggas, termasuk ayam 
dan bebek, atau entok.  Unggas ini merupakan reservoir yang sangat berbahaya, karena dapat 
merekombinasikan gen virus, bertindak seperti juice mixer, sehingga virus AI tersebut akan ber-
mutasi terus menerus dan berakselerasi.  H5N1 juga pernah ditemukan pada beberapa burung 
air bermigrasi, namun belum atau tidak ada bukti bahwa mereka berperan penting dalam penye-
baran virus AI.  Virus yang umum terdapat dalam burung air bermigrasi (terutama bangsa trinil 
dan bangsa angsa) adalah yang tidak ganas, atau bersifat patogenik rendah. Bahkan masih perlu 
diteliti kemungkinan bahwa burung air bermigrasi tersebut lebih merupakan korban penyebaran 
H5N1.

Jenis-jenis ternak yang terjangkit dan induk semang alami
Ayam, itik, kalkun, puyuh, burung-burung perliharaan dan burung liar tertentu dapat dijangkiti oleh 
virus H5N1 ini. Belakangan ini juga dijumpai pada mamalia peliharaan seperti kucing.  

Bagaimana flu burung dapat menjangkiti hewan?
Virus dapat masuk ke areal peternakan melalui beberapa cara, termasuk:

a. Ketika satu atau lebih unggas peliharaan dipindah-tangankan (dibeli atau dihadiahkan) me-
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skipun dalam kondisiyang tampaknya masih sehat
b. Manusia tanpa disadari dapat membantu pemindahan virus flu burung.  Sebagai contoh,

anggota keluarga atau sanak famili, staf “paramedik veteriner”, pedagang, perantara, pen-
gantar pakan ternak unggas, di rumah potong hewan, di laboratorium, dan di tempat lain 
yang terkontaminasi/terinveksi virus.  Virus dapat terbawa dalam pakaian, sepatu, boot, 
kendaraan bermotor, rak telur, dan lain-lain.

c. Ketika hewan lain (misalnya babi) yang berasal dari areal peternakan unggas yang terinfeksi 
virus dipindah-tangankan, timbul pula resiko penularan

d. Anjing-anjing dapat membawa burung-burung yang mati dari areal peternakan yang terin-
feksi virus

e. Itik yang datang dari dan pergi ke sawah
f. Unggas peliharaan yang harus mencari makanannya sendiri di luar peternakan
g. Kontak dengan air kolam
h. Kontak dengan pupuk kandang yang terinfeksi
i. Burung-burung liar tertentu (terutama bangsa trinil/ kedidi, dan bangsa angsa) selama 

melakukan migrasi dari satu tempat ke tempat lain berpotensi menularkan LPAI (low patho-
genic avian influenza), namun sejauh ini belum ada bukti ilmiah bahwa mereka berperan 
besar menularkan H5N1.

Penularan dan penyebaran penyakit flu burung

Flu burung dapat menular dengan satu atau lain cara sebagai berikut
a. Cairan atau lendir yang berasal dari hidung, mulut dan mata
b. Dari kotoran unggas yang sakit
c. Kontak langsung dengan ternak yang sakit
d. Melalui udara, percikan cairan/lendir dan muntahan cairan
e. Air dan peralatan yang terkontaminasi virus flu burung
f. Distribusi peralatan dan hasil ternak (daging, pupuk dan telur)

Masa inkubasi
Biasanya masa inkubasi berlangsung 2-5 hari sejak terkontaminasi oleh virus dan saat muncul-
nya tanda-tanda klinis

Tanda-tanda klinis
Flu burung sangat mirip dengan penyakit Newcastle Disease (ND) atau Tetelo. Kita harus men-
curigai flu burung bila kita melihat kematian yang sangat tinggi dan cepat pada peternakan ung-
gas.

a. Tanda-tanda penyakit klinis sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh faktor lain seperti jenis 
virus yang menginfeksinya, jenis unggas yang terinfeksi, umur unggas, penyakit-penyakit 
lain yang ada pada saat itu dan lingkungannya

b. Penyakit-penyakit muncul tiba-tiba pada sekelompok ternak, dan banyak unggas yang 
mati
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c. Bisa sangat cepat tanpa menunjukkan tanda-tanda sakit
d. Atau hanya dengan menunjukkan sedikit depresi, bulu rontok dan suhu badan tinggi
e. Unggas lainnya menunjukka kondisi lemah dan berjalan sempoyongan. Unggas yang sakit 

seringkali duduk dan ebrdiri dalam keadaan setengah tidur dengan kepala menyentuh tan-
ah

f. Beberapa hewan, khususnya unggas yang masih muda memperlihatkan tanda-tanda sakit 
pada syaraf

g. Ayam betina yang mulai bertelur, cangkang telurnya tipis dan kemudian segera berhenti 
bertelur

h. Jengger dan pial berwarna merah kehitaman biru dan bengkak dan dapat juga disertai pen-
darahan yang kental di ujung-ujungnya.

i.  Diare banyak da sering muncul dan unggas merasa haus yang sangat luar biasa
j.  Nafas cepat dan sulit
k. Pendarahan bisa terjadi pada daerah kulit yang tidak ditumbuhi bulu khususnya tulang ker-

ing pada kaki
l.  Laju kematian bervariasi, dari 50% sampai 100%, sedikitnya setengah dari ternak unggas 

mati
m. Pada ayam kalkun, penyakitnya mirip dengan yang menyerang pada ayam petelurtetapi 

berlangsung 2 sampai 3 hari lebih lama. Kadang-kadang kelopak mata dan rongga hidung 
bergerak

n. Pada itik dan angsa peliharaan, tanda-tanda depresi, sedikit makan dan diare, mirip den-
gan yang terjadi pada ayam petelur walaupun seringkali dikaitkan dengan pembengkakan 
sinus;rongga hidung

o. Itik yang terinveksi flu burung dan mengeluarkan kotoran yang mengandung virus menun-
jukkan tanda-tanda klinis atau luka

Tanda-tanda Patologis
a. Pada unggas yang mati dengan cepat akibat dari panyakit ini, hanya sedikit luka dapat 

terlihat:
� Dehidrasi, penyumbatan organ-organ dalam dan otot

b. Pada unggas yang tidak mati secara mendadak
� Pendarahan pada seluruh tubuh, khususnya di pangkal tenggorokan, trakhea dan di seki-

tar hati
c. Keluarnya cairan di bawah kulit yang sangat banyak, khususnya di sekitar kepala dan lutut 

kaki
d. Karkas bisa mengalami dehidrasi
e. Bintil-bintil berwarna kuning atau abu-abu dapat muncul di limfa, ginjal dan paru-paru
f. Kantong udara dapat berisi cairan kental
g. Limfa dapat membesar, berwarna gelap dan mengalami pendarahan

Biosekuritas (Pengamanan secara biologis)
Biosekuritas merupakan cara untuk menghindari kontak antara hewan dan mikroorganisme, dan 
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berikut adalah beberapa panduan
a. Biosekuriti boleh jadi tidak memerlukan biaya besar, namun baik diterapkan dalam lingkun-

gan kita
b. Prinsip-prinsip biosekuriti dapat diterapkan pada unit produksi ternak skala besar dan peme-

liharaan lingkungan atau pada unit ternak skala kecil dan rumah tangga
c. Untuk produksi ternak unggas skala kecil, biosekuriti terdiri dari berbagai tindakan yang 

sederhana dan kadangkala tidak memerlukan biaya, seperti menjauhkan mikroorganisme 
dari ternak unggas dan menjauhkan unggas dari mikroorganisme

d. Jika tindakan biosekuriti mungkin saja sulit dilakukan, maka kita akan membuang banyak 
waktu dan biaya untuk mengatasi penyakit pada saat ia muncul

e. Akan tetapi, prinsip-prinsip biosekuriti mungkin saja sulit dilakukan dalam kasus seperti 
pada itik yang dilepas mencari makan di daerah sawah. Jika kita tidak dapat menerapkan 
biosekuriti dalam kasus ini, kita harus memastikan bahwa itik-itik tersebut dipelihara terp-
isah dari ternak unggas lainnya

f.  Tindakan biosekuriti yang berbeda-beda dapat diterpakan di lingkungan yang berbeda-beda 
pula. Contohnya, jika terdapat wabah flu burung dekat rumah kita, kita harus melakukan
tindakan yang lebih sungguh-sungguh dibandingkan pada saat keadaan normal

g. Biosekuriti akan membantu melindungi unggas dan diri kita dari setiap penyakit, bukan 
hanya flu burung.

Prinsip penanganan flu burung

A. Pada manusia
Gejala yang muncul pada manusia antara lain:

a.  Demam (suhu badan di atas 380C)
b.  Batuk-batuk dan nyeri tenggorokan, nyeri otot
c.  Sesak napas
d.  Radang paru-paru (pneumonia)
e.  Infeksi mata
f.  Pusing
g. Mual dan nyeri perut
h. Muntah
i.  Diare
j.  Keluar lendir dari hidung
k. Tidak ada nafsu makan

Pencegahan
a. Pelihara kesehatan anggota tubuh terutama sesudah bersinggungan dengan unggas atau 

produk unggas, antara lain dengan mencuci tangan bersih-bersih setelah persinggungan 
tersebut

b. Masak ayam dan telur hingga matang 
c. Sedapat mungkin jauhi unggas yang telah terkena gejala flu burung, dan sedapat mungkin
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untuk menghindarkan penularan, unggas tersebut erlu dimusnahkan 
d. Untuk yang sudah terkena gejala flu burung diatas, Segera bawa ke dokter atau rumah

sakit rujukan terdekat

B.Pada Unggas
a. Unggas yang sakit diisolasi di tempat tertutup, agar tidak ada kontak dengan hewan lain
b. Laporkan ke petugas dinas peternakan setempat
c. Pemusnahan pada unggas yang masih hidup, dilaksanakan dengan cara peyembelihan 

(pemenggalan). Orang yang melakukan harus dalam keadaan sehat dan menggunakan 
pelindung seperti masker, sarung tangan, ‘google’ dan sepatu boot

d. Pemusnahan harus dilakukan dengan cepat, untuk menghindari penyebaran, semua darah 
dan limbahnya dimusnahkan dengan cara dibakar atau dikubur

e. Pada unggas mati, jangan dibuang sembarangan.  Jangan membuang unggas mati ke 
badan air (sungai atau kolam) karena badan air medium yang baik untuk H5N1. 

f. Unggas yang mati segera dimasukkan dalam kantong plastik beserta alat-alat dan benda 
yang terkontaminasi

g. Dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam tong hingga habis
h. Atau kuburkan unggas beserta peralatan yang terkontaminasi tersebut. Lubang harus 

dalam, jauh daru sumue yang aktif, kolam dan hewan. Di dalam lubang ditebarkan kapur 
dan di atas benda-benda dalam lubang tersebut kemudian ditimbun dengan tanah
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LAMPIRAN 4

Pemahaman dan pendekatan terpadu sangat penting bagi penanganan flu burung 
sinopsis oleh Wishnu Sukmantoro

Dalam tahun-tahun belakangan ini, flu burung menjadi isu yang sangat menakutkan di Indonesia. 
Dalam perkembangannya, banyak agen penyakitpun (termasuk flu burung) mulai memunculkan
berbagai strain baru yang tidak diduga sama sekali oleh manusia karena lebih resisten terhadap 
pengobatan.  Belakangan ini agen bahkan menjadi lebih virulen dibandingkan dengan strain 
awalnya. 
 Penciptaan vaksin dan antibiotik menimbulkan perubahan yang sangat besar bagi umat 
manusia di bumi, terutama bagi pencegahan penyakit dan peningkatan daya kekebalan tubuh 
terhadap serangan penyakit tertentu. Dahulu kala, wabah yang menyebar di masyarakat menim-
bulkan dampak kematian yang luas dan langsung.  Dengan vaksin, wabah dapat ditanggulangi 
dan dampak kematian merosot tajam dan sempit. Vaksin dan antibiotik sangat membantu pen-
ingkatan kesehatan di masyarakat, sehingga membantu meningkatkan pertumbuhan populasi 
manusia di bumi secara pesat akibat dampak lethal dari penyakit yang dapat ditekan secara 
tajam. Namun belum banyak disadari bahwa vaksin dan antibiotik ini berkontribusi pula dalam 
menciptakan berbagai strain atau agen yang resisten terhadap cara-cara pencegahan tersebut, 
walaupun sampai saat ini vaksin dan antibiotik tetap menjadi tulang punggung yang efektif dalam 
pencegahan penyakit.
 Sebenarnya, dalam upaya pencegahan penyakit tidak hanya dengan melakukan pengo-
batan saja atau dengan melakukan vaksin saja, tetapi dibutuhkan suatu upaya pencegahan yang 
terencana dan terintegrasi.  Yang tak kalah penting, perlu dilibatkan masyarakat secara penuh 
dalam upaya pencegahan tersebut. 

Apa yang menjadi akar permasalahan? Pertama, ketidak tahuan masyar-
akat.  Ketidak tahuan dalam pencegahan flu burung bisa disebabkan oleh
ketidakpedulian pemda, universitas,media masa, LSM atau institusi lain 
dalam melakukan penyuluhan kesehatan. Ketidak pedulian tersebut dapat 
juga disebabkan pula oleh keterbatasan dana dan jumlah penyuluh keseha-
tan. Tingkat pengetahuan penyuluh juga terbatas. Kedua, tingkat pengeta-
huan masyarakat. Tingkat pengetahuan masyarakat terbatas mengaki-
batkan ketidaktahuan tentang penyakit. Proses berjalannya tradisi bersifat 
statis tanpa perubahan atau perbaikan, tata cara beternak yang statis dan 
tidak memiliki pengetahuan tentang sanitasi lingkungan. Ketiga, peren-
canaan tata kota atau tata wilayah. Perencanaan tata kota atau wilayah 
yang tidak baik atau sering berubah alur, mengakibatkan tumpang tindih 
lahan dan menyulitkan menciptakan sanitasi lingkungan yang baik. Ban-
yak sekali kasus tidak konsistennya perencanaan tata kota menciptakan 
pemukiman yang padat di bantaran sungai. Pada saat sungai difungsikan 
sebagai media siklus kehidupan masyarakat, saat itu pulalah air sun-
gai menjadi media transmisi agen penyakit dan pemukiman yang padat 
menyebabkan pula kontak antara unggas dengan manusia sering terjadi 
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Membangun Mekanisme Pencegahan
Pertama-tama yang harus dilakukan dalam mekanisme pencegahan adalah pengenalan menye-
luruh mengenai berbagai aspek dan karakteristik flu burung dimulai dari pengenalan terhadap
agen, inang yang dikenai agen, vektor atau perantara, sifat virulensi dan patogenitas, cara masuk 
agen ke dalam tubuh inang, cara inang menularkan ke individu lainnya, tipe reservoir dan me-
kanisme penularan. Langkah kedua adalah melakukan identifikasi mekanisme pencegahan
secara detail, dimulai dari mencari titik pencegahan yang paling akurat dari penyakit tersebut. 
Banyak pakar memprediksi pada titik pencegahan penularan terhadap flu burung adalah dengan
memutus mata rantai penularan; meniadakan reservoir dan memutus cara masuk agen ke dalam 
tubuh inang. Permasalahan kesehatan lingkungan terutama kebersihanyang berhubungan den-
gan penyebaran flu burung disusun dan peluang-peluang untuk melakukan pencegahan secara
terpadu.
 Dalam mekanisme pencegahan secara terpadu, pengelolaan wilayah seringkali men-
jadi faktor penting dan sistem sanitasi lingkungan menjadi patut diubah. Lebih lanjut, tarap 
pengetahuan dan pendidikan masyarakat ditingkatkan termasuk taraf pendapatan. Permasa-
lahan kesehatan lingkungan juga menyangkut kebiasaan atau budaya yang terwariskan tu-
run temurun. Sebagai contoh, memelihara ternak secara terbuka akan  sangat memungkinkan 
ternak kontak terhadap manusia.  Memelihara unggas di dalam sangkar merupakan kebiasaan 
masyarakat yang diwariskan turun temurun. Karena kebiasaan tersebut justru menjadi penyebab 
masalah penularan flu burung, maka perlu dilakukan perubahan dengan menggunakan strategi 
pencegahan partisipatif. Masyarakat perlu dilibatkan sebagai subyek pelaku yang mampu ber-
swadaya dalam mengimplementasikan berbagai kegiatan tersebut dan dibantu oleh berbagai 
instansi terkait, disertai pembagian peran kerja yang jelas. Di desa atau di daerah, umumnya 
tuntutan masyarakat terhadap sistem sanitasi lingkungan dan kesehatan, sangat tinggi dituju-
kan pada pemda atau lembaga terkait. Namun, dengan perencanaan dalam sanitasi lingkungan 
tersebut, masyarakat dituntut mandiri dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kesehatan 
di wilayahnya dengan bimbingan dari pemda ataupun lembaga terkait.

Tipe Reservoir dan Biosecurity
Perubahan tipe reservoir dari seri (unggas >> unggas perantara >> manusia >> unggas >> 
unggas perantara >> manusia dst.) ke paralel (manusia >> manusia) menjadi hal yang paling 
mengkawatirkan saat ini. Pandemi flu burung akan terjadi pada saat tipe reservoir flu burung ke
arah tipe paralel yang mengakibatkan puluhan juta orang mati dalam kurun waktu yang pendek. 
WHO tahun 2005 menduga 50 juta orang akan mati pada saat terjadi pandemi dan perekonomian 
terhenti dan mengakibatkan dampak paska pandemi yang jauh lebih besar dibandingkan ledakan 
kematian penduduk akibat terserang flu burung. Berbagai ”cluster” yang terjadi di Indonesia ha-
rus diwaspadai karena meskipun hingga saat ini (Januari 2007) pemerintah belum menyatakan 
terjadi penularan antar manusia, tetapi potensi ke arah sana sangat besar terjadi. Dalam jangka 
waktu yang pendek, proses pengentasan atau ’stamping out” unggas yang terkontaminasi flu bu-
rung perlu dilakukan tanpa kecuali. Pemerintah patut tegas dan masyarakat harus sadar bahwa 
proses pemusnahan tersebut bertujuan untuk memotong jalan penularan flu burung terhadap
unggas lainnya atau kepada manusia. Unggas yang diprediksi mengadakan kontak terhadap 
unggas yang terkontaminasi juga patut mendapat perlakuan yang sama. Wilayah yang masuk 
katagori terjadi kontaminasi unggas atau manusia oleh flu burung adalah katagori ring I yang 
merupakan kawasan yang diperlakukan secara paling khusus. Katagori ring II adalah lokasi 
yang dianggap rawan terhadap penularan AI dimana lokasi tersebut belum pernah dijangkiti AI 
atau pernah terjangkit tetapi peristiwa tersebut antara kurun waktu 3 – 5 tahun lalu. Ring II dapat 
sewaktu-waktu berubah status menjadi ring I.  Apabila masuk ring II, mekanisme pencegahan 
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terhadap flu burung secara partisipatif perlu dilakukan tanpa melalui proses eradikasi terhadap
unggas-unggas tersebut. Ring III adalah lokasi yang dianggap ’aman’ meskipun bisa sewaktu-
waktu terjadi penularan terhadap flu burung di lokasi tersebut. Proses penyuluhan dan kampanye
pencegahan flu burung dapat dilakukan di lokasi-lokasi ini dengan menerapkan pula perubahan
pola sanitali lingkungan ke arah yang lebih baik. Sumatra, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara 
dan Sulawesi merupakan wilayah yang sangat rawan terhadap penularan flu burung. Perubahan
pola peternakan, kesadaran masyarakat akan bahaya flu burung dan kesiapan berbagai peman-
gku kepentingan dalam menghadapi bahaya flu burung adalah hal yang esensial dilakukan saat
ini dan di tahun-tahun mendatang. 
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