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Patogen zoonotik
• Perpindahan mikroba atau patogen dari hewan ke manusia sudah
berlangsung ribuan tahun, menyebabkan bencana bagi nenek moyang
kita, dari penyakit sampar hingga cacar – hingga tuberkulosis.

• Penularan patogen lintas spesies adalah kasus khusus dari suatu proses
yang berlangsung terus menerus yang kadang-kadang mengakibatkan
lompatan (spillover) patogen yang berhasil ke spesies baru, ke manusia
atau sebaliknya.
• Patogen yang melompat untuk menginfeksi manusia disebut: patogen
zoonotik — kemungkinan besar berasal dari taksa tertentu, yang sering
berkembang biak sebagai hasil dari evolusi alam (Wolfe et al., 2007).

Zoonosis: Penyakit yang dapat ditularkan
antara hewan dan manusia
• Sekitar 60% penyakit menular manusia diperkirakan
memiliki sumber hewan (Woolhouse et al. 2005).
• Dari semua penyakit menular pada manusia yang
baru muncul, sekitar 75% berasal dari satwa liar
(Taylor et al. 2011).
• Spesies hewan domestik berbagi rata-rata 19
(kisaran 5–31) virus zoonotik dengan manusia, dan
spesies satwa liar berbagai rata-rata 0,23 (kisaran
0–16) virus dengan manusia (Johnson et al. 2020).

Zoonosis satwa liar
• 86 dari 95 virus-virus zoonotik (91%) yang ditularkan
dari satwa liar, 24 di antaranya berpotensi ditularkan
baik oleh satwa liar dan domestik, dan hanya 8
secara unik ditularkan oleh hewan domestik.

• Ini berarti 62 dari 95 (65%) secara unik berasal dari
satwa liar (Kreuder Johnson et al. 2015).
• Ada 25 penyakit menular baru muncul atau muncul
kembali (emerging/re-emerging infectious disease)
yang dikaitkan dengan satwa liar yang terjadi antara
tahun 2000 dan 2013 (Khabbaz et al. 2015).

Penyakit menular baru muncul (EID)
• Penyakit menular baru muncul (Emerging infectious diseases)
adalah penyakit yang mengalami peningkatan baik dalam insidensi,
perluasan jangkauan inang atau geografis, atau perubahan
patogenisitas, virulensi, atau beberapa faktor lainnya.
• Penyakit menular baru muncul berpotensi serius terhadap
kesehatan manusia dan dampak ekonomi, dan peningkatan tren
penyakit saat ini cenderung terus berlanjut.
• Contohnya antara lain: HIV/AIDS, SARS, MERS, Nipah virus, Avian
influenza, Ebola, Influenza A H1N1, COVID-19.

Wabah penyakit dan biodiversitas
• Frekuensi wabah penyakit terus menerus
meningkat, antara 1980 dan 2013 tercatat ada
12.012 kali wabah, terdiri dari 44 juta kasus
individual dan mempengaruhi setiap negara di
dunia (Scott 2020).
• Sejumlah tren telah berkontribusi pada kenaikan
ini, termasuk tingkat perjalanan global,
perdagangan dan konektivitas yang tinggi –
tetapi kaitannya dengan perubahan iklim dan
biodiversitas adalah yang paling mencolok.

Pandemi
• Pandemi berasal dari mikroba yang beragam yang dibawa oleh reservoir
hewan, tetapi kemunculannya sepenuhnya didorong oleh aktivitas manusia.
• Penyebab pandemi yang mendasarinya adalah perubahan lingkungan
global yang memicu hilangnya biodiversitas dan perubahan iklim. Ini meliputi
perubahan penggunaan lahan, perluasan dan intensifikasi pertanian, serta
perdagangan dan konsumsi satwa liar.
• Pemicu perubahan tersebut mendorong satwa liar, ternak, dan orang ke
dalam kontak yang lebih dekat, memungkinkan bagi patogen hewan untuk
pindah ke orang dan menyebabkan ke infeksi, kadang-kadang wabah, dan
lebih jarang lagi menyebabkan pandemi sebenarnya yang menyebar lewat
jaringan jalan, pusat bisnis dan rute perjalanan dan perdagangan global.

Perubahan iklim global
• Bumi sedang mengalami pemanasan, yang mengarah pada perubahan
vegetasi, perilaku hewan dan manusia, dan semua perubahan itu dapat
menyebabkan penyakit menyebar ke wilayah-wilayah geografis yang baru.
• Perubahan iklim juga dapat memungkinkan penyakit menginfeksi spesies
hewan baru yang sebelumnya tidak ada di wilayah itu, dan memungkinkan
penyakit melompat (spillover) ke populasi hewan lain.
▪ Perubahan iklim mempengaruhi kondisi lingkungan yang memungkinkan
atau tidak memungkinkan daya tahan (survival) reproduksi, kelimpahan, dan
distribusi patogen, vektor, dan inang, begitu juga cara penularan penyakit
dan frekuensi wabah.

Pandemi zoonosis
▪

▪

▪

Wabah penyakit menular skala besar atau PANDEMI, menyebabkan
dampak langsung yang signifikan berupa kematian manusia bersamaan
dengan permasalahan ekonomi dan sosial.
Kemunculan agen pandemi baru seringkali tidak dapat diprediksi,
sesungguhnya tidak ada patogen yang diprediksi sebelum kemunculan
pertamanya (Murphy 1998).
Pandemi zoonosis mempengaruhi juga aktivitas sosio-ekonomi seperti
pendidikan, transportasi, pariwisata, perdagangan dan sistim pelayanan
kesehatan (Cascio et al. 2011; Torgerson and Macpherson 2011; Epp
and Waldner 2012; Smith et al. 2019).

Pandemi
zoonosis

Peningkatan global epidemi zoonosis
• UN Environment Programme (2016) mengakui adanya peningkatan global
dari epidemi zoonosis, di mana 75% penyakit menular pada manusia yang
baru muncul (EID), asal-usulnya terkait erat dengan perubahan lingkungan
dan muncul pada tingkat rata-rata yaitu satu penyakit menular pada manusia
setiap empat bulan.
• EcoHealth Alliance (2019) menyatakan bahwa perubahan penggunaan
lahan diestimasi terkait dengan 31% wabah penyakit menular yang baru
muncul (EID), seperti HIV, Ebola, dan virus Zika, yang dianggap terhubung
dengan perubahan antropogenik dari hutan hujan tropis, dengan 15% dari
penyakit menular tersebut terkait dengan perubahan pertanian.

Apa itu biodiversitas?
• Variasi dan keragaman
bentuk kehidupan (jumlah
jenisnya) di suatu wilayah.
• Biodiversitas meningkatkan
stabilitas dari suatu
ekosistim dan berkontribusi
pada kesehatan lingkungan.
• Biodiversitas adalah fokus
dari konservasi.

Ekosistim yang SEHAT mendukung
keragaman biologik yang TINGGI

Tingkat biodiversitas
• Ekologik/Ekosistim
❑

habitat yang berbeda, ceruk, interaksi spesies

Diversitas ekosistim

• Spesies
❑

berbagai jenis organisme, hubungan di antara
spesies

• Genetik
❑

Diversitas spesies

Gen-gen yang berbeda & kombinasi gen-gen
dalam populasi
Diversitas genetik

Ancaman terhadap biodiversitas
• Kepunahan spesies
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Spesies asing
Kehilangan habitat
Fragmentasi habitat
Eksploitasi berlebihan
Spesies invasif

Perubahan iklim
Polusi
Pertambangan dan bio-akumulasi
Kelebihan penduduk

WHO (2015) mengatakan bahwa saat ini ada
bukti yang semakin meningkat bahwa
kehilangan biodiversitas terjadi pada tingkat
yang belum pernah terjadi sebelumnya.

PEMICU UTAMA

KEHILANGAN
HABITAT

SPESIES
INVASIF

EKSPLOITASI
BERLEBIHAN
(PERBURUAN)

POLUSI

PERUBAHAN
IKLIM
DIKAITKAN
DENGAN
PEMANASAN
GLOBAL

PENGARUH
• Pertumbuhan populasi manusia
• Peningkatan konsumsi
• Penurunan efisiensi sumberdaya

KEHILANGAN BIODIVERSITAS
•Kehilangan biodiversitas adalah penurunan jumlah gen, organisme
individual, spesies, dan ekosistim di suatu area tertentu.

Kehilangan biodiversitas
• Pemicu langsung dari kehilangan biodiversitas
termasuk perubahan penggunaan lahan,
kehilangan habitat, eksploitasi berlebihan, polusi,
spesies invasif dan perubahan iklim. Banyak dari
pemicu ini mempengaruhi kesehatan manusia
secara langsung atau tidak langsung melalui
dampaknya terhadap biodiversitas (WHO 2015).
• Kehilangan biodiversitas dapat meningkatkan
risiko paparan manusia baik terhadap patogen
zoonosis baru dan yang sudah ada.

‘Hotspot’ biodiversitas

Indonesia termasuk salah satu negara
megadiversitas di dunia

Conservation International membagi 35 ‘hotspots’ biodiversitas – tempat istimewa yang memiliki spesies tumbuhan
dan hewan dalam jumlah besar. Semuanya terancam berat oleh kehilangan habitat dan degradasi, membuat
konservasi menjadi penting untuk melindungi alam bagi keuntungan semua kehidupan di Bumi.

Satwa liar dan kehilangan biodiversitas
• Populasi satwa liar seringkali mengalami ancaman
secara simultan akibat kehilangan biodiversitas,
ekspoitasi berlebihan, polusi, invasi biologik,
perubahan iklim dsb, sehingga meningkatkan
interaksi langsung dengan manusia (atau tidak
langsung melalui ternak) dan meningkatkan
kemungkinan transfer patogen dari satwa liar ke
manusia, sehingga aliran patogen baru yang
konstan muncul selama beberapa dekade terakhir
ini (Woolhouse et al. 2012).

Pandemi muncul dari keragaman mikroba
yang ditemukan di alam
• Mayoritas penyakit yang baru muncul (misal Ebola, Zika, Nipah), dan hampir
semua pandemi yang diketahui (misal influenza, HIV/AIDS, COVID-19) adalah
sebagai dampak dari patogen yang melompat (‘spill over’) karena kontak di
antara satwa liar, ternak dan orang.
• Diperkirakan 1,7 juta virus yang saat ini belum ditemukan ada pada inang
mamalia dan burung (avian). Dari jumlah tersebut, 631.000–827.000 bisa
memiliki kemampuan untuk menginfeksi manusia.
• Reservoir patogen yang paling penting dengan potensi pandemi adalah
mamalia (khususnya kelelawar, rodensia, primata) dan beberapa burung
(khususnya burung air), serta ternak (misal babi, unta, unggas) (IPBES 2020).

Jalur penularan penyakit
virus yang ditularkan
oleh kelelawar
MERS: kelelawar → unta dromedari →
manusia

SARS: kelelawar → musang sawit → manusia
SADS: kelelawar → babi
SARS-CoV-2: kelelawar → inang perantara (?)
→ manusia
Nipah virus (NiV): kelelawar → babi →
manusia
Ebola virus: kelelawar → inang perantara (?)
→ manusia
Sumber: Shu Yuan et al. 2020

Peta ‘hotspot’ global risiko EID satwa liar

Analisis munculnya EID asal satwa liar berdasarkan distribusi wilayah hutan tropis, kepadatan populasi
manusia, kekayaan spesies mamalia, penggunaan lahan pertanian, dan lain-lain (Allen et al. 2017).

Sumber dan dinamika pandemi zoonosis
• Frekuensi patogen baru muncul yang semakin meningkat (bahkan jika peningkatan
surveilans global diperhitungkan) menunjukkan bahwa upaya untuk
mengkoordinasikan strategi global untuk melawan pandemi sudah tepat waktu dan
semakin penting (Jones et al. 2008; Morens et al. 2004; Smolinski et al. 2003).
• Kemunculan semua kelompok utama EID berkorelasi kuat dengan kepadatan
populasi manusia, mendukung hipotesis bahwa kemunculan penyakit dipicu sebagian
besar oleh perubahan antropogenik, seperti ekspansi pertanian, rute perjalanan,
perdagangan dan perubahan penggunaan lahan (Weis & McMichael, 2004).
• Kemunculan patogen zoonotik yang bersumber dari satwa liar berkorelasi kuat baik
dengan kepadatan manusia dan distribusi global biodiversitas satwa liar (Jones
et al. 2008; Keesing et al. 2010).

‘Hotspot’ global EID dari satwa liar

Ada atau tidaknya infeksi yang muncul dari satwa liar dianalisis menggunakan sejumlah faktor pemicu, termasuk kepadatan
populasi manusia, perubahan kepadatan populasi manusia, dan keragaman satwa liar (kekayaan spesies mamalia). Peta ini
mengidentifikasi ‘hotspot’ di mana pandemi dari satwa liar berikutnya kemungkinan besar berasal (Jones et al., 2008).

Faktor pemicu terjadinya risiko pandemi zoonosis

Intensifikasi Pertanian

Eksploitasi berlebihan
satwa liar

Perjalanan & transportasi

PEMICU RISIKO
PANDEMI
ZOONOSIS

Rantai suplai makanan

Urbanisasi dan industri

Permintaan protein hewani

Perubahan iklim

Sumber: UNEP
dan ILRI (2020)

Pertumbuhan populasi manusia
• Pertumbuhan populasi manusia yang tinggi,
terutama sejak awal abad ke-20, artinya ada sekitar
7,9 milyar manusia di planit ini pada tahun 2021
dengan jumlah yang terus meningkat sekitar 8,1 juta
per tahun (Anon. Worldometers.com, 2021).
• Pertumbuhan populasi manusia berkorelasi kuat,
diantaranya dengan cakupan hutan global, kenaikan
tingkat degradasi lahan, dan peningkatan tingkat
kepunahan spesies sebagai indikator utama degradasi
ekosistim (d’Annunzio et al., 2015, Scott, 2008) .

Hubungan manusia dengan alam yang terganggu
memicu munculnya penyakit menular baru
Konsumsi daging satwa liar

Gangguan ekosistim
Deforestasi, pertambangan atau urbanisasi
adalah pendorong utama munculnya
sejumlah penyakit zoonotik seperti malaria,
dengue fever, Ebola, Lyme disease.
KEMUNCULAN

Degradasi habitat
Pertumbuhan populasi manusia,
perluasan perkotaan, pembangunan
infrastruktur menyebabkan kerusakan
habitat dan mendorong sejumlah penyakit
zoonotik seperti SARS, influenza H5N1,
H1N1, Nipah, Ebola.

PENYAKIT
MENULAR
BARU

Sumber: FAO (2020)

Perburuan, konsumsi daging satwa liar,
dan luasnya perdagangan satwa liar
dapat menimbulkan risiko serius bagi
kesehatan manusia. Daging satwa liar,
terutama dari primata, dikaitkan dengan
penyakit zoonotik seperti HIV dan Ebola.

Kehilangan biodiversitas
Kehilangan biodiversitas mengancam
kesehatan manusia dengan
memperburuk risiko dan insidensi
penyakit zoonotik seperti West Nile virus
(WNV) dan Lyme disease (LD).

Fragmentasi hutan di
Amerika Utara mengarah
pada peningkatan risiko
Lyme disease pada manusia

Rabies ditularkan oleh
kelelawar ke sapi dan manusia
dikaitkan dengan aktivitas
hutan di Amerika Selatan

Nipah virus dikaitkan
dengan intensifikasi
peternakan babi dan
produksi buah di Malaysia

Pemicu utama
munculnya
zoonosis di
masa lalu

Japanese encephalitis virus
(JEV) dikaitkan dengan
produksi padi terpadu dan
peternakan babi di Asia
Tenggara

Wabah Ebola di Afrika Barat
sebagai hasil dari kehilangan
hutan mengarah ke kontak
dekat antara satwa liar dan
pemukiman manusia.

Kemunculan virus-virus
asal kelelawar karena
kehilangan habitat
kelelawar akibat
deforestasi dan perluasan
pertanian

Munculnya Avian
Influenza dikaitkan
dengan peternakan
unggas intensif

Kasus awal SARS pada
manusia dihubungkan
dengan kontak musang di
alam liar atau hidup di pasar
hewan hidup

Sumber: UNEP (2016)

Perubahan lingkungan
• Perubahan lingkungan skala besar, seringkali
antropogenik adalah salah satu faktor pemicu terpenting
dari munculnya zoonosis.
• Faktor pemicu tersebut termasuk perubahan penggunaan
lahan (misalnya: deforestasi, perambahan pertanian, dan
perluasan perkotaan), perubahan iklim, dan hasil
perubahan antropogenik yang hampir tak kentara seperti
kehilangan biodiversitas (Daszak et al., 2000, 2001;
Anderson et al., 2004).
• Faktor-faktor ini sering bertindak melalui jalur kompleks
yang kurang dipahami.

Perubahan penggunaan lahan
• Perubahan penggunaan lahan merupakan pemicu pandemi
secara global yang signifikan dan menyebabkan kemunculan 30%
penyakit-penyakit baru yang dilaporkan sejak 1960.
• Perubahan penggunaan lahan meliputi deforestasi, pemukiman
manusia terutama di habitat satwa liar, pertumbuhan produksi
tanaman dan ternak serta urbanisasi.
• Perubahan penggunaan lahan menciptakan efek sinergistik dengan
perubahan iklim (kehilangan hutan, efek ‘heat island’, kebakaran
hutan) dan kehilangan biodiversitas yang pada gilirannya dapat
menyebabkan penyakit baru muncul yang penting (IPBES, 2020).

Perubahan iklim
• Perubahan iklim terjadi akibat adanya kenaikan suhu, penularan vektor
dan patogen, kekeringan, banjir dan penggurunan (desertification) yang
menghasilkan propagasi penyakit/patogen dan ketergantungan pada
kontaknya dengan hewan.
• Perubahan iklim berimplikasi terhadap kemunculan penyakit (misal tickborne encephalitis di Skandinavia) dan kemungkinan akan menyebabkan
risiko pandemi yang substansial di masa depan dengan mendorong
pergerakan orang, satwa liar, reservoir, dan vektor, dan penyebaran
patogen yang dibawanya, dengan cara yang mengarah pada kontak
baru di antara spesies, peningkatan kontak di antara spesies atau
mengganggu dinamika inang-patogen alami (IPBSE 2020).

Deforestasi
• Definisi ”deforestasi” adalah konversi area hutan menjadi penggunaan lahan
yang bukan hutan (FAO, 2007).
• Deforestasi, fragmentasi hutan, dan penanaman hutan kembali, kesemuanya
adalah perubahan habitat, yang mengubah komposisi spesies dan interaksi
antara satwa liar, hewan domestik, vektor insekta, dan manusia, sehingga
menyediakan peluang baru bagi penularan mikroba dan potensi
kemunculannya.
▪ Deforestasi meningkat terus menerus selama dua dekade terakhir dan
dikaitkan dengan 31% wabah seperti Ebola, Zika dan Nipah.
▪ Deforestasi memicu satwa liar keluar dari habitat alamnya dan lebih dekat ke
populasi manusia, menciptakan peluang yang lebih besar untuk zoonosis.

Kontak dekat satwa liar dan manusia
• Perambahan manusia ke habitat satwa
liar menguntungkan bagi interaksi antara
manusia dan spesies satwa liar, baik
secara langsung melalui kegiatan seperti
perburuan atau secara tidak langsung
melalui spesies lain, terutama ternak
yang kontak lebih dekat dengan manusia
(Wilkinson, D. A. et al. 2018; Johnson C.
K. et al. 2020; Bloomfield, L. S. P. et al.
2020; Pulliam, J. R. et al. 2012).

Konflik manusia-satwa liar
• Konflik manusia-satwa liar sering melibatkan interaksi yang dinamis
antara populasi satwa liar, ternak dan orang dalam lingkungan yang
cepat berubah karena aktivitas manusia, terutama:
– Pertumbuhan populasi manusia dan urbanisasi, yang merambah ke
habitat satwa liar, memicu spesies satwa liar ke lingkungan yang
terpinggirkan, dan menyebabkan kompetisi langsung sumber daya
dan lahan yang terbatas.
– Perluasan dan intensifikasi aktivitas ekonomi (seperti peternakan,
pertanian, perikanan, pengembangan infrastruktur, pertambangan
dan penebangan hutan) meningkatkan interaksi manusia-satwa liar.
Sumber: FAO (2020)

Konsumsi daging satwa liar (bushmeat)
• Survei terbaru terhadap hampir 80.000 rumah tangga pedesaan di 24
negara di Afrika, Amerika Latin dan Asia menemukan bahwa 39% rumah
tangga memanen daging satwa liar, dan hampir semua mengonsumsinya.
• Permintaan akan daging satwa liar didorong oleh faktor-faktor budaya
begitu juga ketersediaan hewan buruan liar, kemiskinan, kerawanan
pangan, dan peningkatan permintaan protein.
• Total nilai tahunan panen daging satwa liar di seluruh dunia diestimasi
US$ 400 milyar, mencakup untuk pendapatan rumah tangga, dan juga
dalam proporsi lebih besar berupa penjualan di pasar pedesaan (Murray,
K.A. & Daszak, P. 2013).
Sumber: FAO (2020)

Daging satwa liar dan zoonosis
• Banyak perubahan lingkungan manusia terjadi di subSahara Afrika di mana aktivitas manusia terkait daging
satwa liar telah dikaitkan dengan sejumlah wabah
zoonosis, seperti Ebola (Leroy et al. 2004), HIV (Van
Heuverswyn and Peeters 2007), dan monkeypox (Rimoin
et al. 2010).
• Lompatan (spillover) patogen dari daging satwa dapat
terjadi melalui konsumsi; namun risiko utama
dihubungkan dengan paparan manusia terhadap cairan
tubuh dan feses satwa liar selama penanganan dan
penyembelihan (Kilonzo et al. 2014; Paige et al. 2014).

“Keberhasilan pemulihan pasca pandemi juga akan ditentukan oleh pemahaman
yang lebih baik tentang konteks dan sifat risiko. Dalam hal krisis COVID-19, ini
termasuk mengembangkan dan mempertahankan pemetaan global dari
perambahan ekosistim, perdagangan satwa liar, pasar becek dsb, yang
merupakan jalur penularan patogen di masa depan, dan dengan demikian
potensi zoonosis di masa depan bisa teridentifikasi.”
UN Framework for the Immediate Socioeconomic Response to COVID-19, April 2020
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