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Kehidupan  manusia tidak bisa dipisahkan dari hewan. Manusia membutuhkan hewan 
sebagai makanan, hewan kesayangan, dan kebutuhan lainnya. Sejak zaman prasejarah pun 
hubungan manusia dan hewan sudah sangat erat. Pada relief-relief bangunan-bangunan kuno pun 
banyak sekali digambarkan kedekatan hubungan manusia dengan hewan. 

Tuhan memang menciptakan hewan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun apa yang 
terjadi ketika hewan yang seharusnya menjadi teman bagi manusia menebar ancaman yang sangat 
serius bagi manusia?. Ancaman itu berupa zoonosis. 

Zoonosis adalah penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Zoonosis 
merupakan ancaman yang sangat serius bagi manusia. Menurut WHO 60% dari penyakit yang 
muncul atau baru berhasil diidentifikasi merupakan penyakit zoonotik. Penularan penyakit zoonotik 
sendiri tidak harus dengan adanya kontak langsung dengan hewan. Penularan penyakit zoonotik 
dapat terjadi secara tidak langsung misalnya lewat makanan, atau lewat lingkungan. Zoonosis bisa 
disebabkan oleh virus, bakteri, cendawan, protozoa, atau agen penyakit lain yang tidak termasuk 
kategori tersebut.  

Zoonosis bukan sesuatu hal yang baru. Sejak dahulu kala manusia sudah mengenal zoonosis. 
Bahkan ide pembuatan vaksin juga terinspirasi oleh penyakit pox yang ditularkan dari sapi kepada 
pemerah susu. Manusia sudah terbiasa menghadapi zoonosis, namun belakangan dunia dihebohkan 
karena adanya kejadian luar biasa yaitu mewabahnya flu burung, flu babi, rabies dan beberapa 
zoonosis lainnya. Jika selama ini para ahli berpacu dengan penyakit, saat ini bisa dikatakan bahwa 
penyakit lebih cepat dibandingkan para ahli. Ada beberapa faktor yang menyebabkan percepatan ini, 
antara lain: 

 Kerusakan alam yang semakin cepat 

Alam merupakan salah satu faktor utama dalam penyebaran penyakit. Jika kita lihat dalam 
segitiga patogen, selain agen penyakit dan inang, maka ada satu faktor lagi yang berperan yaitu 
lingkungan. Kerusakan lingkungan yang akhir-akhir ini mengalami akselerasi berkontribusi sangat 
besar terhadapa penyebaran zoonosis.  

Perubahan lingkungan akan berpengaruh terhadap perilaku hewan. Perubahan perilaku 
hewan akan mempercepat penyebaran zoonosis. Contohnya adalah berubahnya suhu pada suatu 
lingkungan. Ini akan berpengaruh terhadap perubahan jam mencari makan dari nyamuk tersebut. 
Jam mencari makan nyamuk akan lebih panjang dari biasanya, tentunya dengan adanya hal ini akan 
memeperbesar kemungkinan tersebarnya zoonosis yang ditularkan lewat vektor nyamuk. Atau 
perusakan lingkungan yang menyebabkan ketersediaan makanan unggas liar berkurang. Akibatnya 
unggas liar tersebut akan merambah pemukiman penduduk. Atau pemukiman penduduk yang terus 
mendesak habitat unggas liar tersebut. Pada pemukiman penduduk seperti inilah terjadi pertukaran 
virus influenza. Unggas liar merupakan reservoar bagi virus influenza, ketika unggas liar ini 
berinteraksi secara langsung maupun secara tidak langsung dengan unggas milik penduduk maka 
terjadilah pertukaran genetik antar virus influenza. Disinilah terjadi perubahan virus menjadi virus 
yang sangat berbahaya. Pada unggas liar, virus flu burung tidak menunjukkan gejala klinis, akan 
tetapi pada unggas domestik, virus ini akan menyebabkan keadaan yang fatal 

 
 



 Mobilitas penduduk dunia yang semakin cepat 

Mobilitas penduduk dunia sangat berpengaruh terhadap penyebaran zoonosis. Saat ini 
dalam jangka waktu yang tidak lama kita sudah bisa mengelilingi dunia. Ketika hal ini terjadi, bukan 
suatu hal yang mustahil ketika ada turis yang sedang berlibur ke negara kita juga turut membawa 
penyakit yang ada di negara asal mereka. Bahkan tak jarang juga mereka turut serta membawa 
hewan peliharaan mereka yang juga mungkin juga membawa serta penyakitnya.  

 Kurangnya pemahaman masyarakat tentang zoonosis 

Pemahaman yang kurang tentang zoonosis juga bisa menjadi faktor menyebarnya zoonosis. 
Banyak hal yang salah kaprah, untuk menunjukkan kepedulian terhadap orang utan tak jarang 
masyarakat rela berfoto bersama orang utan tersebut. Padahal saat berfoto dengan orang utan, 
resiko tertular zoonosis sangat besar. Jika tidak kita yang tertular penyakit orang utan tersebut, 
maka orang utan tersebut yang akan tertular penyakit yang kita derita. 

 

Zoonosis merupakan bagian dari kehidupan. Zoonosis tidak bisa kita hilangkan dari dunia ini. 
Yang bisa dilakukan adalah mencegah dari terjadinya infeksi zoonosis. Saat ini sudah diusung satu 
strategi bersama untuk menunjang kesehaan masyarakat yaitu dengan konsep One World One 
Health (OWOH). Konsep ini adalah integrasi dari multidsiplin ilmu dengan tujuan akhirnya yaitu 
kesehatan yang holistik. Zoonosis bukan hanya menjadi tanggung jawab suatu profesi tertentu atau 
menjadi ranah ilmu tertentu. Zoonosis merupaka permasalahan global yang harus diselesaikan 
dengan cara bersama-sama. Beberapa strategi yang dilakukan untuk mencegah zoonosis adalah 
sebagai berikut: 

 Menjaga kelestarian alam 

 Menerapkan prinsip biosecurity 

Prinsip biosecurity adalah suatu prinsip dalam melaksanakan pekerjaan, prinsip utamanya 
adalah mencegah yang dari dalam tersebar ke luar, dan mencegah yang dari luar masuk ke dalam. 
Misalnya dalam sebuah kawasan konservasi eksitu, satwa yang baru masuk harus dikarantina 
terlebih dahulu untuk memastikan bahwa satwa tersebut tidak mengidap penyakit yang bisa 
menular ke satwa yang lainnya. Contoh tersebut masuk dalam prinsip mencegah yang dari luar 
masuk ke dalam. Contoh yang lainnya ketika satwa dalam lembaga eksitu tersebut akan dirilis, maka 
harus dipastikan bahwa satwa tersebut bebas dari penyakit tertentu yang bisa ditularkan ke satwa 
lain yang ada di habitat dimana dia dirilis. 

Zoonosis tidak diselesaikan dengan tang kecil yang kita miliki. Tetapi zoonosis dapat kita 
cegah secara berasama-sama. 

 


