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Flu burung atau Avian Influenza atau disingkat
AI merupakan penyakit mematikan yang disebabkan
oleh virus influenza. Seperti pada umumnya penyakit
yang disebabkan oleh virus influenza, tidak dapat
diobati dan dapat berakibat kematian. Virus ini
menyerang unggas dan manusia. Akibat penyakit ini
pada unggas dapat menimbulkan kematian mendadak
dan massal. Penularan dari unggas ke unggas dan dari
unggas ke manusia melalui kontak langsung ataupun
tidak langsung.
Media penularan langsung adalah
kotoran (faeces) dan lendir dari unggas yang terinfeksi.
Penularan tidak langsung melalui udara yang
terkandung virus dari kotoran dan lendir tersebut.
Apabila sudah terdapat unggas yang terinfeksi maka
akan sangat cepat menular terutama ke sesama
unggas yang berada di tempat yang sama. Sedangkan
penularan ke manusia, dipengaruhi daya tahan tubuh
dan perilaku kebersihan dari manusia mengingat virus
ini tidak tahan basa dan mati pada suhu 80°C.
Unggas mempunyai kedudukan sangat penting
jika kita membahas masalah penyebaran dan
penularan flu burung karena unggas merupakan
sumber penular dan penyebar flu burung. Halla in yang
perlu kita ingat bahwa unggas mempunyai beberapa
"peran" dalam kehidupan masyarakat. Seperti dalam
rangka peningkatan kualitas SDM Indonesia, sumber
protein hewani yang te~angkau dan tersedia adalah
dari unggas, yaitu berupa telur dan daging. Dari segi
ekonomi, banyak sekali pelaku ekonomi yang menekuni
petemakan unggas secara skala kecil sampai skala
besar. Untuk skala kecil pemeliharaan unggas juga
dilakukan dalam skala rumah tangga. Selain petemak
unggas, sektor lain yang mendukung produksi temak
unggas adalah produsen pakan dan agen-agen
distribusinya yang tentunya menyediakan banyak

Ia pangan peke~aan bagi tenaga ke~a .
Adanya isu atau berita tentang flu burung yang
menyerang pada unggas ataupun manusia membuat
panik seluruh masyarakat. Adanya berita unggas yang
mati mendadak dan cepat menular serta untuk
menghindari penularan lebih lanjut dilakukan
pemusnahan unggas membuat panik petemak maupun
masyarakat. Lebih menakutkan lagi berita tentang
penyakit flu burung pada manusia yang belum
diketemukan obatnya dan tingkat kematian tinggi.,
perawatan pasien di rumah sakit harus diisolasi sampai
perlakuan khusus terhadap jenazah apabila sampai
meninggal. Bagi masyarakat atau para konsumen,
ketakutan akan tertular virus flu burung membuat
permintaan unggas turun drastis, masyarakat memilih
tidak mengkonsumsi unggas, padahal sumber protein
yang te~angkau dan tersedia adalah dari unggas ini.
Bagi petemak, hal ini mematikan penghidupan mereka,
kerugian yang sangat besar. Sektor lain yang juga
mendapat imbas dari isu flu burung antara lain dalam
sektor pariwisata. Wisatawan asing mengurungkan
niat melancong ke daerah wisata Indonesia.
Adanya kepanikan yang berlebihan dari masyarakat ini
sebenamya bisa dikurangi apabila pengetahuan dan
informasi tentang virus flu burung dipahami secara
lengkap.
Oleh karena itu diperlukan penyebaran
informasi secara lengkap dan benar baik secara
langsung maupun tak langsung melalui media
komunikasi seperti penyuluhan, leaflet dan iklan
layanan masyarakat melalui media massa televisi, radio,
maupun koran. Setelah memperoleh informasi yang
lengkap dan benar, diharapkan muncul kesadaran
perilaku sehat sehingga akan mendukung biosekuriti
yang merupakan salah satu cara pencegahan
penyebaran virus flu burung.
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