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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Wabah flu burung (Avian Influenza : AI) saat ini telah menjadi isu global. 

Avian Influenza itu sendiri adalah penyakit infeksi pada unggas yang disebabkan 

oleh virus influenza strain tipe A. Penyakit yang pertama diidentifikasi di Itali 

pada tahun 1978 dengan laporan bahwa wabah Avian Influenza telah terjadi dan 

menyebabkan kematian pada unggas yang cukup tinggi.
1
 Seluruh unggas 

diketahui rentan terhadap infeksi avian influenza, walaupun beberapa spesies 

lebih tahan terhadap virus ini dibandingkan yang lain. Infeksi ini menyebabkan 

spectrum gejala yang sangat luas pada unggas-unggas, mulai dari gejala yang 

ringan hingga ke penularan yang sangat tinggi dan cepat menjadi penyakit yang 

fatal sehingga menghasilkan epidemi yang berat.  

Wabah Avian Influenza disebabkan oleh virus Influenza tipe A jenis H5N1 

yang tergolong dalam family Orthomyxoviridae. Virus Influenza dapat 

menginfeksi antar unggas, dan menyebabkan gangguan pada pernafasan unggas 

dari kasus ringan hingga kasus yang sangat fatal, sedangkan virus jenis B dan C 

menyerang pada manusia dan Babi.
2
 Kekhawatiran global terhadap pandemi 
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Avian Influenza seperti yang terjadi pada tahun 1918 mengakibatkan masyarakat 

harus lebih waspada terhadap pandemi yang terjadi. Avian Influenza  yang sering 

disebut flu burung merupakan jenis penyakit yang media penularannya berawal 

dari hewan unggas dan sangat cepat menular pada manusia.  

                                                 
1
   Dr. Budi Tri Akoso, 2006. Waspada Flu Burung: Penyakit menular pada hewan dan 

manusia. Yogyakarta: Kanisius. Hal. 14 
2
 “ Flu burung” dalam http://fluburung.org/about. di akses pada 30 Juni 2010. 

3
  Pandemi adalah suatu peristiwa letupan dan penyebaran penyakit menular yang terjadi secara 

cepat dan melintas secara luas melewati batas negara dan benua 

http://fluburung.org/about
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Wabah Avian Influenza yang menyebabkan kekhawatiran masyarakat 

mengakibatkan timbulnya sebuah ancaman global bagi warga masyarakat suatu 

negara. Penyebaran penyakit menular yang dapat memberikan dampak yang 

negativ bagi kesehatan manusia. Dinamika hubungan antar negara yang semakin 

luas melintasi batas negara, menjadikan wabah penyakit semakin cepat untuk 

menular ke Negara lain. Avian Influenza  merupakan jenis penyakit ynag saat ini 

menjadi permasalahan dunia Internasional karena wabah penyakit yang mudah 

menular dan cepat bermutasi serta menyebabkan kematiang pada unggas dengan 

jumlah yang cukup tinggi.  

Ancaman wabah Avian Influenza semakin berbahaya ketika ancaman itu 

berada pada tingkatan kesehatan manusia. Wabah Avian Influenza akan 

mengancam kesehatan manusia, mengingat unggas merupakan makanan yang 

banyak dikonsumsi oleh manusia.  Apabila unggas sudah terjangkit wabah Avian 

Influenza maka akan berdampak pada kesehatan manusia karena bisa 

menyebabkan kematian. Kekhawatiran berikutnya adalah terletak pada sifat Avian 

Influenza  yang mudah bermutasi sehingga ketakutan akan timbulnya pandemi.  

Keamanan suatu negara bukan hanya berasal dari ancaman militer, namun 

juga bisa berasal dari virus yang menular dan menimbulkan kematian dalam 

jumlah besar. Pasca perang dingin, keamanan tidak lagi diartikan secara sempit 

sebagai hubungan konflik ataupun bentuk kerjasama antar negara, tetapi juga 

berpusat pada keamanan untuk masyarakat.4
 Pergeseran arti keamanan pasca 

                                                 
4
  DR. Anak Agung Banyu Perwita dan DR. Yanyan Mohammad yani.2006. Pengantar Ilmu 

Hubungan Internasional”. BANDUNG. PT. REMAJA RODASKARYA. Hal 119.  Lihat 

juga dalam  Simon Dalby. “Security, moderenity, Ecology: The Dilemmas of post-cold war 

Security Discourse,”Alternatives, Vol. 17, 1992, hal. 102-103.  
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perang dingin, tidak lagi bertumpu pada konflik ideologis antara blok barat dan 

blok timur. Namun sudah bergeser kepada keamanan yang meliputi masalah-

masalah ekonomi, pembangunan, hak-hak asasi manusia, demokratisasi, konflik 

etnis dan berbagai masalah sosial lainnya.
5
  

Pada tahun 2003, Indonesia serta beberapa negara-negara di dunia 

dikejutkan dengan kemunculan virus yang bersifat Zoonosis.
6
 Kemunculan virus 

tersebut sempat menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat dan pemerintah 

masing-masing negara. Hal ini dikarenakan penularan virus yang sangat cepat dan 

juga menimbulkan tingkat kematian yang sangat tinggi pada unggas serta 

manusia. Virus tersebut sangat mudah bermutasi dan juga menimbulkan pandemic 

influenza 
7
 yang dapat mengancam keamanan suatu negara. Sebelum virus Avian 

Influenza ini muncul di tahun 2003, terjadi 3 pandemic Influenza yang terjadi di 

beberapa negara. Pandemi Influenza terjadi dalam 3 tahap yaitu, pada tahun 1918. 

tahun 1957 dan 1968. Pada tahap yang pertama yaitu tahun 1918, pandemi 

Influenza yang dikenal dengan wabah flu spanyol Pertama kali diidentifikasi awal 

Maret 1918 di basis pelatihan militer AS di Fort Riley, Kansas, pada bulan 

Oktober 1918 wabah ini menyebar dan menjadi pandemi di semua benua serta 

menewaskan sedikitnya 500 ribu orang di Amerika Serikat, juga sekitar 40-50 juta 

orang di seluruh dunia.  

  

                                                 
5
  Ibid  

6
  Zoonosis merupakan suatu penyakit yang berasal dari hewan dan dapat menular pada hewan 

dan juga manusia. 
7
  Pandemic adalah suatu peristiwa letupan dan penyebaran penyakit menular yang terjadi 

secara cepat dan melintas secara luas melewati batas negara dan benua. 
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Penyebab pandemi ini di identifikasikan sebagai virus influenza tipe 

H1N1. 
8
 Pandemi kedua yaitu tahun 1957 dikenal dengan Asia flu. Wabah ini 

pertama kali diidentifikasi di Tiongkok pada awal Februari 1957, kemudian 

menyebar ke seluruh dunia pada tahun yang sama. Pandemi ini menewaskan lebih 

dari 70 ribu orang di Amerika Serikat dan kurang lebih 4 juta orang di seluruh 

dunia. Pandemi disebabkan oleh virus flu tipe H2N2.
9
 Pandemi terakhir tahun 

1968 (flu Hongkong) menurun hanya 2 juta korban meninggal dunia.
10

 Pendemi 

inilah yang sempat membuat negara-negara di dunia ketakutan akan terulang 

kembali pandemi influenza berikutnya.  

Pada akhir tahun 2003 di sejumlah negara telah terinfeksi penyakit 

influenza pada unggas dan bersifat mewabah (pandemi) seperti Korea selatan, 

Jepang, Vietnam, Thailand, Taiwan, Kamboja, Hongkong, Laos, RRC dan 

Pakistan termasuk Indonesia.11
 Dinas Peternakan dibawah naungan Departemen 

Pertanian membenarkan adanya virus flu burung yang masuk ke Indonesia. pada 

25 Januari  2004.
12

 Wabah Avian Influenza masuk ke Indonesia berawal dengan 

menyerang unggas kemudian pada manusia. Namun, hingga kini masih belum 

ditemukan wabah Avian Influenza yang menyerang manusia. 

  

                                                 
8
   Ermi Ndon. Flu burung: Tantangan kesehatan, ekonomi dan ekologis. Dalam  

http://www.mail-archive.com/pedulibencana@yahoogroups.com/msg01074.html. di akses 

pada 24 Juni 2010 
9
  Ibid  

10
 “Ten things you need to know about pandemic influenza” dalam  

http://www.wpro.who.int/vietnam/sites/dcc/pandemic_flu/. 10 Mei 2010 
11

  “Flu burung”  

Dalam http://www.balihotelsassociation.com/assets/download/apa_itu_flu_burung-2.pdf. di 

akses pada 30 Juni 2010. 
12

  ”Flu burung di Indonesia” dalam  http://www.infeksi.com/articles.php?lng=in&pg=36 di 

akses pada 9 Juni 2010 
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Indonesia merupakan negara yang paling banyak terinfeksi Avian 

Influenza dengan populasi masyarakatnya yang cukup besar. Mengingat Indonesia 

merupakan negara kepulauan yang padat penduduk dan memiliki banyak unggas, 

sehingga sangat sesuai bagi kehidupan virus flu burung dengan patogenitas.
13

 

Indonesia termasuk negara yang mendapatkan peringatan dari FAO sebagai 

Negara yang memiliki tingkat penyebaran wabah Avian Influenza yang cukup 

tinggi.  Di Indonesia, pada rentang waktu antara bulan Oktober 2003 hingga 

Februari 2005, virus flu burung telah merenggut nyawa 60 orang dan mematikan 

14,7 juta ekor ayam. Selain itu Tahun 2007 kasus kematian akibat wabah Avian 

Influenza di Indonesia mencapai 78,72%.
14

 Berdasar pada hasil diatas, maka 

Indonesia bisa dikatakan sebagai negara yang memiliki kasus terbanyak di dunia 

akibat wabah Avian Influenza. Penyebaran Avian Influenza di Indonesia berawal 

dari kabupaten Indramayu, kabupaten tersebut kerap menjadi lalu lintas migrasi 

jutaan burung terutama saat perpindahan musim. Kepulauan rakit, yaitu pulau 

Rakit Utara, Pulau Gosong, dan Pulau Rakit Selatan adalah tempat beristirahatnya 

burung-burung dari Australia dan Eropa yang bermigrasi.
15

  

Pada akhir 1990-an Isu keamanan Non Tradisional mulai mengemuka. 

Kajian keamanan tidak lagi identik dengan isu perang dan perlombaan senjata 

militer, melainkan meluas pada aspek keamanan non militer. Dalam perluasan isu 

keamanan ini, dapat diketahui bahwa kajian keamanan tidak harus diwarnai 

                                                 
13

   Program private sector Partner Ship (PSP) untuk usaha komersil 2010. Dalam 

http://www.dai.com/pdf/cbaic_psp_flyer_-_ind_-_2010.pdf di akses pada 30 Juni 2010. 

Patogenitas yaitu kemampuan jasad renik dalam menimbulkan penyakit. Dalam hal ini yaitu 

virus Avian Influenza. 
14

  Admin, Kasus flu burung indonesia paling banyak diDunia. Dalam http//madina-     

sk.com/index.php?option=com_content7view=article&id=24:kasus-fli-burung-indonesia-

paling-banyak-di-dunia&catid=2:nasional&itemid=53. 
15

   “Sejarah Penyebaran Virus” dalam  http://fluburung.org/virus_flu_burung.asp. di akses pada 

30 Juni 2010. 
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dengan membicarakan keamanan negara melainkan dapat menyangkut masalah 

keamanan manusia (Human Security)16. Wabah Avian Influenza menjadi isu 

keamanan karena telah membuat kekhawatiran masyarakat akibat jumlah korban 

pada unggas maupun manusia yang cukup besar. Wabah Avian Influenza 

mengganggu keamanan pada manusia yang sering disebut dengan  Human 

Security. Konsep Human Security  sangat menarik digunakan untuk mejelaskan 

masalah ancaman keamanan yang bersifat Non-Tradisional ini. Seperti kita 

ketahui, ancaman keamanan terhadap suatu negara tidak hanya berasal dari perang 

saja, namun juga bisa berasal dari wabah penyakit menular dan berpotensi 

menimbulkan kematian dalam jumlah besar yang terjadi di banyak Negara.  

Penyebaran wabah Avian Influenza di Indonesia dan Dunia menjadikan 

kekhawatiran negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Australia dan Jepang. 

Banyaknya penanganan terhadap penyebaran wabah ini, menjadikan negara-

negara besar tersebut memberikan bantuan kepada Indonesia dan negara lain yang 

terinfeksi Avian Influenza. Bantuan luar negeri merupakan sebuah instrumen 

kebijakan luar negeri yang sering digunakan dalam hubungan luar negeri. Bantuan 

luar negeri dalam hubungan antar negara pada umumnya ditujukan untuk 

pencapaian kepentinga jangka pendek.  

Amerika Serikat memberikan Indonesia berbagai bentuk bantuan untuk 

penanganan wabah Avian Influenza agar tidak semakin meluas. Dengan harapan 

dapat mengurangi penyebaran virus Avian Influenza. Selain berupa bantuan 

financial dan juga tenaga ahli, negara tersebut juga memberikan bantuan berupa 

penyuluhan dan pendidikan akan pentinganya pengetahuan mengenai virus Avian 

Influenza. 

                                                 
16

  Bob sugeng hadiwinata. 2007. Transformasi dalam study Hubungan Internasional. Akror, Isu 

dan metodologi. Yogyakarta. Graha Ilmu. Hal 13 
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Amerika Serikat juga telah memberikan bantuan kepada negara terinfeksi 

Flu burung lainnya melalui Organisasi Internasional yang terdiri dari berbagai 

Negara, seperti WHO (World Health Organization), USAID, dan FAO. Melalui 

ketiga Lembaga Internasional yang besar tersebut Amerika Serikat memberikan 

bantuan untuk penanganan masalah wabah Avian Influenza. Melalui WHO negara 

anggota yang bergabung dalam WTO memberikan bantuannya melalui lembaga 

Internasional tersebut kepada negara-negara yang terinfeksi virus Avian Influenza. 

Selain bantuan dana WHO juga mempersiapkan program antisipasi Pandemic 

Preparedness Plan atau “Rencana Persiapan Pandemi” antara lain dengan 

memperkuat jaringan laboratorium dan membentuk team tanggap darurat dalam 

rangka persiapan terhadap kemungkinan terburuk. 
17

 

Bantuan yang di berikan oleh USAID berupa dana sebesar 42,88 juta US 

Dollar telah dicairkan untuk mencegah dan mengendalikan flu burung di 

Indonesia sejak tahun 2005.
18

 Pada akhir 2006, USAID ((United States Agency for 

International Development) meluncurkan Community-Based Avian Influenza 

Control Project (CBAIC) Proyek ini sesuai dengan strategi pemerintah Indonesia 

dalam rangka menanggulangi flu burung, bekerja untuk mengurangi risiko 

penularan Avian Influenza di antara binatang, dan dari binatang ke manusia. Sejak 

awal didirikannya, CBAIC telah membantu Indonesia dalam mengurangi risiko 

penularan Avian Influenza. di puluhan ribu desa, selain itu CBAIC juga bekerja 

                                                 
17

  Dr. Budi Tri Akoso, 2006. waspada FLU BURUNG: PENYAKIT MENULAR PADA HEWAN 

DAN MANUSIA.. KANISIUS. Yogyakarta. Hal. 94. 
18

  “Program Pemerintah tentang Flu Burung” dalam http://fluburung.org/aksi-pemerintah-flu-

burung.asp. di akses pada 30 Juni 2010. 
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sama dengan produsen unggas komersial untuk meningkatkan biosecurity dan 

manajemen usaha ternak guna meningkatkan produktivitas dan pengendalian 

terhadap penyakit ini. 
19

  

FAO (Food Agricultural Organization) adalah badan khusus dibawah 

naungan PBB yang bergerak dibidang pangan dan pertanian. FAO (Food 

Agricultural Organization) mempunyai program untuk penanganan virus Avian 

Influenza. Pada tahun 2006 Program bantuan Lembaga Internasional FAO ini 

mulai dijalankan. Melalui Departemen Pertanian program bantuan mulai 

dijalankan, dengan pembentukan pusat pengendalian penyakit flu burung yang 

disebut dengan LDCC ((Local Disease Control Centre). FAO (Food Agricultural 

Organization)  memberikan bantuan dana sebesar 390.000 dollar AS atau setara 

dengan Rp 3,276 miliar kepada Indonesia untuk menanggulangi wabah flu 

burung. Bantuan itu diberikan Perwakilan Organisasi Pertanian dan Makanan 

Dunia di Indonesia.
20

 

Pada bulan November 2005, Presiden Bush telah mengumumkan 

berlakunya Strategi Nasional untuk menghadapi pandemi influenza dan sekaligus 

mengajukan dana darurat yang diperlukan sebesar 7,1 miliar dollar AS kepada 

Kongres AS. Dana ini dibutuhkan antara lain untuk mempersiapkan stok vaksin 

cukup untuk melindungi 20 juta rakyat AS dan satu miliar dollar AS untuk obat 

antiviral.
21

 Kemudian pada bulan Mei 2006 Presiden Bush telah mengumumkan 

Rencana Pelaksanaan Strategi Nasional untuk Pandemi Influenza yang akan 

                                                 
19

  “Dukungan USAID untuk mengurangi resiko flu burung” dalam 

http://www.antaranews.com/berita/1272856544/  diakses pada 14 Juni 2010 
20

  “FAO Beri Bantuan Dana untuk Atasi Flu Burung” dalam 

http://els.bappenas.go.id/upload/other/FAO%20Beri%20Bantuan%20Dana%20untuk%20Ata

si%20Flu%20Burung.htm. Di akses pada 5 Juli 2010. 
21

  Tri Satya Putri Naipospos “Agenda Flu Burung SBY-Bush” dalam Kompas  edisi Senin, 27 

November 2004. bisa diakses juga pada http://www.kompas.co.id/kompas-

cetak/0611/27/nasional/3121389.html di akses pada 9 Juli 2010 
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melibatkan berbagai pihak, baik departemen maupun badan di tingkat federal, 

negara bagian, maupun institusi di tingkat lokal. Strategi didasarkan atas 

kesiapsiagaan dan komunikasi, surveilans dan deteksi, dan respons serta 

penanggulangan wabah. 
22

 Kebijakan yang dilakukan presiden A.S yang pada saat 

itu adalah G.W. Bush untuk negaranya adalah dengan maksud agar virus tidak 

sampai pada wilayahnya. Strategi Nasional tersebut dilakukan untuk menghadapi 

pandemic Avian Influenza yaitu dengan mengajukan dana darurat dan juga 

mempersiapkan beberapa vaksin untuk melindungi rakyatnya. Melindungi 

Amerika Serikat dari ancaman virus yang mengganggu Kemanan Nasional dan 

juga Keamanan Individu.  

Kepentingan Amerika Serikat untuk melindungi masyarakatnya dari 

ancaman wabah AI sangat menarik untuk di lakukan sebuah penelitian. 

Kepentingan yang mengarah pada terwujudnya keamanan nasional dan 

masyarakat Amerika Serikat. Melindungi masyarakatnya dari segala bentuk 

ancaman yang dapat mengancam keamanan manusia merupakan tugas bagi negara 

yang demokratis. Menyebarnya wabah Avian Influenza di Indonesia membuat 

Amerika Serikat menjadi merasa terancam dan membutuhkan tindakan khusus 

untuk menghambat perjalanan virus yang cepat meluas. Karena merasa terancam 

maka Amerika Serikat melakukan kerja sama dengan Indonesia melalui berbagai 

program bantuan untuk penanggulangan serta penaganan wabah Avian Influenza 

di Indonesia sehingga wabah tidak meluas ke Amerika Serikat. Melalui program 

bantuan tersebut terdapat sebuah kepentingan yang diperolah dari Amerika 

Serikat. Penjelasan di atas mejadikan peneliti untuk meneliti mengenai 

kepentingan yang akan diperoleh Amerika Serikat dalam penanganan wabah 

Avian Influenza di Indonesia. 

                                                 
22

  Ibid  
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah diartikan sebagai suatu rumusan yang mempertanyakan 

suatu fenomena, baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri, maupun 

dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling terkait di antara fenomena 

yang satu dengan yang lainnya, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini 

adalah : Apakah kepentingan keamanan kesehatan (Health Security) Amerika 

Serikat dalam program bantuan untuk penanganan wabah Avian Influenza di 

Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan serta 

memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian sehingga nantinya 

diharapkan mengetahui dan mampu mendeskripsikan kepentingan keamanan 

kesehatan (Health Security)Amerika Serikat dalam program penanganan wabah 

Avian Influenza di Indonesia.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Merujuk pada tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini sekurang-

kurangnya diharapkan dapat memberikan dua kegunaan, yaitu :  

1. Manfaat teoritis, dapat memperkaya dan memberikan sumbangsih ilmu 

pengetahuan terhadap dunia pendidikan serta menambah wawasan mengenai 

kepentingan Amerika Serikat dalam program bantuan penanganan wabah 

Avian Influenza (flu burung) di Indonesia. 

2. Manfaat praktis, dapat memberikan masukan yang berarti terhadap masalah 

yang terjadi, sehingga nantinya akan ditemukan solusi terbaik. 
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1.5 Kerangka Pemikiran 

1.5.1 Penelitian Terdahulu 

Sebelum Peneliti melakukan penelitian ini, terdapat penelitian yang 

sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh M. Syaprin Zahidi 
23

 yang 

meneliti mengenai Kepentingan Amerika Serikat dalam program bantuan USAID  

di Indonesia (Study pada perubahan Undang-undang Migas No.8 tahun 1971 

menjadi No.22 Tahun 2001). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa bantuan luar 

negeri Amerika Serikat melalui USAID merupakan alat untuk mencapai 

kepentingan Amerika Serikat di Indonesia. Menggunakan sumber-sumber minyak 

di Indonesia untuk kepentingan industri Amerika Serikat, kebutuhan masyarakat 

dan pencapaian keuntungan yang banyak melalui perusahaan-perusahaan MNC 

minyak Amerika Serikat.  

Program bantuan tersebut antara lain dengan memberikan bantuan dalam 

bentuk dana dan tekhnis. Kepentingan ekonomi Amerika Serikat dibalik pengaruh 

USAID adalah untuk mendapatkan keuntungan dari pengolahan minyak di 

Indonesia dalam bentuk peningkatan kuantitas dari eksplorasi dan eksploitasi 

migas oleh MNC-MNC di Amerika Serikat dan memenuhi kebutuhan energi 

Amerika Serikat terhadap bahan mentah berupa minyak.24
  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tuti Al Hikmah25
 yang meneliti 

mengenai Kepentingan ekonomi Amerika Serikat dalam bantuan ekonomi World 

Bank sektor pertanian di Indonesia. Hasil dalam penelitian tersebut yaitu bantuan 

                                                 
23

  M. Syaprin Zahidi, 2009. Kepentingan Amerika Serikat dalam program bantuan USAID  di 

Indonesia (Study pada perubahan Undang-undang Migas No.8 tahun 1971 menjadi No.22 

Tahun 2001). Skripsi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Muhammadiyah Malang. 
24

  Ibid hal 5  
25

  Tuti Al Hikmah, 2009. Kepentingan Ekonomi Amerika Serikat dalam bantuan ekonomi 

World Bank sektor Pertanian di Indonesia. Skripsi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Malang. 
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yang diberikan oleh Amerika Serikat bukanlah bantuan murni melainkan 

merupakan senjata  politik yang dilakukan untuk menguasai dan menghegomoni 

negara-negara berkembang khususnya Indonesia.26 Amerika Serikat merupakan 

negara penyangga di World Bank. World Bank merupakan lembaga bantuan 

Amerika Serikat yang aktif dalam permasalahan prifatisasi, liberalisasi, deregulasi 

yang merupakan ciri-ciri dari perdagangan bebas. Amerika sangat menginginkan 

adanya perdagangan bebas karena akan menguntungan bagi pihak Amerika 

Serikat.  

Berdasarkan dari kedua penelitian tersebut di atas yang menjelaskan 

mengenai kepentingan keamanan kesehatan (Health Security) Amerika Serikat di 

Indonesia melalui berbagai programnya di Indonesia maka penulis menjadikan 

penelitian tersebut sebagai pijakan dalam menganalisa masalah yang peneliti 

angkat. Dalam hal ini penulis mendukung kedua penelitian di atas, sesuai dengan 

kepentingan yang di lakukan Amerika Serikat di Indonesia. Adapun perbedaan 

penulis dengan kedua peneliti tersebut di atas yaitu terletak pada isu yang dibahas. 

Pada penelitian yang pertama membahas mengenai isu minyak sedangkan 

penelitian yang kedua membahas mengenai isu ekonomi dengan aktor yang sama 

yaitu Amerika Serikat. Sedangkan penelitian yang peneliti bahas mengenai isu 

tentang virus Avian Influenza sehingga ada perbedaan antara penelitian penulis 

dengan kedua peneliti diatas. 

Penelitian yang dilakukan peneliti kali ini akan membahas mengenai 

kepentingan keamanan kesehatan (Health Security)Amerika dalam program 

bantuan penanganan Avian Influenza di Indonesia. Mengingat banyaknya korban 

                                                 
26

  Ibid  
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akibat wabah Avian Influenza di Indonesia dan Amerika Serikat tidak 

menginginkan terulang pandemi Influenza selanjutnya. Berbagai bantuan telah 

masuk ke Indonesia dan adanya motivasi dalam pemberian bantuan tersebut. 

Bantuan Amerika Serikat tersebut di indikasikan adanya kepentingan. 

Kepentingan yang dilakukan bersamaan dengan bantuan melalui berbagai macam 

program bantuan untuk wabah AI di Indonesia. 

1.5.2 Konsep 

1.5.2.1 Konsep Bantuan Luar Negeri (Foreign Aid) 

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, peneliti menggunakan konsep 

Bantuan Luar Negeri (Foreign Aid) karena dapat membantu peneliti untuk 

menjelaskan Apakah kepentingan Amerika Serikat dalam penanganan masalah 

Avian Influenza (flu burung) di Indonesia melalui program bantuannya. Bantuan 

Luar negeri merupakan salah satu Instrumen yang sering digunakan oleh Negara 

maju kepada Negara berkembang untuk mendukung hubungan antar Negara.  

Menurut Micheal Todaro Bantuan Luar Negeri adalah :  

”Segala sesuatu yang berusan dengan pemindahan sumber-sumber kebendaan 

material dan jasa-jasa dari negara-negara tertentu terhadap negara lainnya yang 

memerlukannya dalam suatu ikatan transaksi berbentuk pinjaman, pemberian dan 

penanaman modal asing” 
27

 

Konsep Bantuan Luar Negeri ini membantu peneliti untuk menjelaskan 

bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat dalam programnya untuk 

penanganan masalah wabah Avian Influenza (flu burung) di Indonesia. 

                                                 
27

  Drs. Yanuar Ikbar, 2007, EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL 2: Implementasi Konsep 

dan Teori.Bandung. RAFIKA ADITAMA.. hal 188 
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Pembahasan tersebut akan tercantum pada hasil penelitian penulis. Amerika 

Serikat memberikan bantuan kepada indonesia akibat virusnya yang semakin 

menyebar akan mengancam masyarakat dunia. Dengan demikian maka Amerika 

serikat memberikan bantuan dalam bentuk fresh money serta tenaga ahli. Bantuan 

luar negeri terdiri dari berbagai macam bentuknya.  

Seperti halnya Holsti membagi program bantuan Luar negeri ke dalam 4 

jenis, yaitu: 

1. Bantuan Militer 

2. Bantuan Tekhnik 

3.  Grant dan program komoditi impor 

4. Pinjaman pembangunan.
28

 

 

Dalam program yang dipaparkan Holsti diatas, maka yang sesuai dengan 

penelitian penulis adalah pada point ke 3 yaitu Grant (hibah). Grant ialah 

pemberian atau hibah, terutama terdiri dari sumbangan berupa uang atau barang, 

biasanya ditunjukkan untuk aktifitas sosial (bencana alam dan semacamnya)
29

. 

Amerika Serikat memberikan bantuan berupa dana hibah atau bisa juga disebut 

dngan fresh money, tenaga ahli dan juga Laboratorium untuk melakukan 

penelitian virus Avian Influenza. Bantuan tersebut diberikan untuk penanganan 

wabah Avian influenza agar tidak semakin meluas.  

Motivasi suatu negara memberikan bantuan kepada negara lain sangatlah 

beragam. Tak dapat dipungkiri bahwa suatu negara memberikan bantuan tanpa 

ada kepentingannya. Sesuai dengan kepentingan nasionalnya. 

                                                 
28

  IR. Anak Agung Banyu Perwita dan IR. Yanyan Mochamad Yani. 2006. Pengatar ILMU 

HUBUNGAN INTERNASIONAL. Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA. Hal 83 
29

  Ibid hal 84 
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Terdapat empat katagori motivasi negara pendonor
30

, yaitu:  

1. Motif kemanusiaan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di Negara dunia 

ketiga melalui dukungan kerjasama ekonomi. 

2. Motif politik yang memusatkan tujuan untuk meningkatkan image negara pendonor. 

3. Motif Keamanan Nasional, yang mendasarkan pada asumsi bahwa bantuan luar negeri 

dapat dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang akan mendorong stabilitas 

politik. Dan akan memberikan keuntungan dan kepentingan negara pendonor. Dengan 

kata lain, motif keamanan memiliki sisi ekonomi.
 
 

4. Motif yang berkaitan dengan kepentingan nasional negara pendonor. 
31

 

 

Sesuai dengan katagori motivasi yang tertera di atas, maka yang paling 

sesuai untuk menggambarkan bantuan yang diberikan pada Amerika untuk 

Indonesia dalam penanganan wabah Avian Influnza yakni pada poinrt ke 3 dan 4. 

Dalam bantuan yang dilakukan, Amerika Serikat berasumsi akan memberikan 

keuntungan bagi negaranya. Baik keamanan nasional maupun keamanan 

masyarakatnya.  

Motif pertama yaitu Keamanan Nasional, Keamanan nasional  akan 

terganggu jika ada ancaman didalamnya. Ancaman dalam hal ini tidak hanya 

ancaman dalam faktor militer saja namun,  juga dari faktor yang bisa mengancam 

keamanan suatu negara. Seperti halnya virus Avian Influenza yang sedang 

merebak diberbagai negara di Dunia ini khususnya Indonesia. Akibat dari 

kecemasan serta kekhawatiran tersebut maka Amerika Serikat memberikan 

bantuan kepada Indonesia untuk segera menangani virus yang cepat menyebar ini. 

Kecemasan inilah yang membuat warga negara merasa tidak aman. Keamanan 

insani (Human Security) yang terancam akibat wabah AI adalah tugas negara 

untuk melindungi warga Negaranya dari berbagai macam ancaman.  

                                                 
30

  Ibid hal 84  
31

  Rix, Alan. 1993. Japan foreign Aid Challenge: Policy Reform Aid Leadership. London and 

New York: Retangle, hal. 18-19. dan juga dalam IR. Anak Agung Banyu Perwita dan IR. 

Yanyan Mochamad Yani. 2006. Pengatar ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL. Bandung: 

PT. REMAJA ROSDAKARYA. Hal 84 
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Motif kedua yaitu motif kepentingan Nasional bagi Negara pendonor. 

Konsep Kepentingan Nasional disini yaitu sesuatu yang ingin dicapai oleh suatu 

Negara dalam suatu kebijakan yang dilakukan suatu Negara. Dalam konteks ini 

adalah Amerika Serikat, kepentingan lain selain ingin menanggulangi serta turut 

menangani wabah flu burung ini antara lain Amerika menginginkan agar 

Negaranya tidak sampai terkena dampak bahkan virus Avian Influenza  masuk ke 

Negaranya. 

1.5.2.2 Konsep Kepentingan Nasional (National Interest) 

Menurut Charles Lerche dan Abdul Said (1972) mendefinisikan 

kepentingan nasional sebagai: “keseluruhan proses jangka panjang dan 

berkesinambungan dengan berbagai tujuan suatu negara, dan pemerintah melihat 

ini semua sebagai suatu pemenuhan kebutuhan bersama”. 
32

 

Kepentingan Nasional (National Interest) adalah tujuan-tujuan yang ingin 

di capai sehubungan dengan keutuhan Bangsa/Negara atau sehubungan dengan 

hal yang di cita-citakan.
33

 

Kepentingan nasional sering dijadikan tolak ukur suatu negara  dalam 

pengambilan suatu kebijakan  yang berpengaruh bagi negaranya dan biasa 

dilakukan oleh para pengambil keputusan (Decision makers) masing-masing 

negara. Bahkan setiap langkah kebijakan Luar Negeri (foreign policy) perlu 

dilandaskan pada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta 

melindungi, apa yang di katagorikan atau ditetapkan sebagai ”kepentingan 

nasional” itu 
34

 

                                                 
32

 http://www.scribd.com/doc/25386390/BAb-1-Skripsi-randy-kebijakan-perbatasan-laut-

illegal-fishing. di akses pada 5 Juli 2010. 
33

  T.May Rudi, 2002. Study STRATEGIS: Dalam transformasi Sistem Internasional Pasca 

Perang dingin, Refika, BANDUNG. Hal 116 
34

  Lihat juga (referensi pendukung) antara lain: Jack C. Plano dan Ray Olton 1985, The 
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Sesuai dengan masalah yang peneliti bahas, dalam menggunakan konsep 

National Interest dalam program Amerika Serikat mempunyai banyak 

kepentingan terhadap Indonesia. Kepentingannya  adalah agar pandemi flu burung 

tidak kembali terjadi dan juga tidak sampai menyerang Negara mereka
35

. Apabila 

virus Avian Influenza menyerang Amerika Serikat maka negara tersebut merasa 

terancam keamanannya. Baik keamanan kesehatan (Health Security) mupun 

keamanan manusia (Human Security) yang akan berdampak pada terganggunya 

keamanan Nasional (National Security) Amerika Serikat. Amerika Serikat 

memberikan bantuan ke Indonesia agar wabah Avian Influenza tidak semakin 

meluas dan tidak menimbulkan banyak korban. Apabila Indonesia bebas akan 

wabah AI maka, Amerika Serikat tidak perlu khawatir lagi karena wabah tidak 

akan sampai ke AS. Ancaman terhadap keamanan manusia dan Negara sudah 

tidak perlu dikhawatirkan. 

1.5.2.3 Konsep Keamanan Nasional (National Security) 

Definisi Keamanan yang lebih komprehensif oleh Arnold Wolfers (1962), 

dan sering digunakan oleh penstudy HI, bahwa: ”Security, in any objectives 

sense, measures the absense of threat to acquired values, in a subyectives sense. 

The absense of fear that such values will be attacked”.
36

 Dijelaskan bahwa 

                                                                                                                                      
International Relation Dictionary, California ABC-Clio Inc., hal 52: Gareth Evans and Bruce 

Grant, 1992, Australia’s Foreign Relations in The World of 1990’s, Melbourn, Melbourn 

University Press, hlm. 33-34: James N.Rosenau, 1976, World Politics: An Introduction to 

International Relations, New York, Free pers, hlm. 280-283. T.May Rudi, 2002, hal. 116, 

Study STRATEGIS: Dalam transformasi Sistem Internasional Pasca Perang dingin 
35

  Mereka disini adalah Amerika Serikat. Dimana merupakan Negara adi kuasa yang sangat 

kuatir terhadap masuknya virus tersebut. Karena akan berdampak pada keamanan nasional 

Negara Amerika Serikat. 
36

     Halimatus Sakdiyah. 2010. “Traffiking perempuan dan anak sebagai isu ancaman keamanan 

non tradisional bagi Indonesia. Dalam skripsi Mahasiswa UMM jurusan Hubungan 

Internasional.   
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keamanan merupakan ketiadaan ancaman nilai-nilai yang dibutuhkan manusia 

dalam menjalani kehidupannya. Kemampuan suatu Negara untuk membebaskan 

bangsanya dari segala bentuk ancaman untuk mempertahankan Keamanan 

nasional. 

Menurut Barry Buzan, ada tiga tingkatan keamanan dalam problem 

kehidupan manusia, yaitu keamanan Individu (Human Security)
37

, Keamanan 

Nasional
38

 dan Keamanan Internasional. Keamanan Nasional erat kaitannya 

dengan keamanan Kesehatan, dengan melindungi keamanan kesehatanmakan 

keamanan nasional dengan sendirinya akan tercapai. Tugas negara untuk 

melakukan perlindungan terhadap rakyatnya.  

Keamanan Nasional menitik beratkan pada kebijakan publik untuk 

memastikan keselamatan dan keamanan negara melalui penggunaan kekuatan 

ekonomi, militer, perjalanan diplomasi, baik dengan keadaan damai maupun 

perang. Cara yang digunakan untuk melindungi keamanan suatu negara antara 

dengan cara (1) Menggunakan diplomasi untuk mencari sekutu dan mengisolasi 

ancaman, (2) Menggunakan kekutan ekonomi untuk melakukan kerja sama 

dengan negara lain guna tercapainya keamanan nasional suatu Negara. Saat ini 

banyak Negara-negara besar melakukan kerja sama dengan negara lain baik 

secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan kerja sama, (3) 

Menjaga angkatan bersenjata yang efektif.
39

 Untuk menjamin keamanan suatu 

Negara dapat dilakukan melalui penggunaan dan pemanfaatan kekuatan angkatan 

bersenjata. 

                                                 
37

     Keamanan Indinvidu adalah keamanan menyangkut keamanan diri sendiri. 
38

     Keamanan yang menyangkut kepentingan nasional suatu negara. 
39

    Julio Tomas Pinto. 2007. Keamanan nasional-Antara Ancaman Internal dan eksternal 

TIMOR LESTE.  Penerbit : ETTIS. 
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Amerika Serikat untuk melindungi negaranya yaitu dengan melakukan 

kerja sama dengan negara lain, AS menggunakan kekuatan ekonominya untuk 

membantu negara lain yang terkena dampak flu burung sehingga wabah tidak 

sampai ke wilayah Amerika Serikat. Memberikan bantuan berupa uang dan 

program bantuan lainnya kepada Indonesia agar wabah AI tidak semakin meluas 

virusnya.   

Kepentingan Nasional erat kaitannya dengan kelanjutan Negara dan 

melindungi Negara dan Bangsa dari ancaman. Menurut T. May Rudi (2001:16) 

bahwa kepentingan nasional dapat dirumuskan sebagai tujuan-tujuan yang ingin 

di capai sehubungan dengan keutuhan bangsa/negara atau yang dicita-citakan. 

Kepentingan Nasional AS antara lain yaitu untuk melindungi keamanan nasionala 

negaranya, yang meliputi keamanan individu dan keamanan kesehatan.  

1.5.2.4 Konsep Keamanan Manusia (Human Security) 

Konsep dalam Penelitian ini berfungsi sebagai petunjuk untuk melihat 

suatu permasalahan, menurut Mochtar Mas’oed: 

Fungsi dari kedua konsep adalah memperkenalkan suatu sudut pandang. Konsep 

berfungsi memperkenalkan suatu cara mengamati fenomena empiris. Melalui 

konseptualisasi saintifik, dunia perseptual dibuat jadi teratur dan utuh.  

Sebelum dilakukan konseptualisasi keteraturan dan keutuhan itu tidak 

terlihat dengan demikian konsep bertindak sebagai sensitizer pengalaman dan 

persepsi  yang membuka wilayah  observasi baru dan menutup wilayah lainnya. 

Dengan kata lain, dengan memperkenalkan suatu sudut pandang, konsep itu 

memungkinkan para ilmuwan memberika kualitas yang sama pada kenyatannya40. 

                                                 
40

  Mochtar mas’oed. Ilmu Hubungan Internasional. Disiplin ilmu dan metodologi. Hal 95 
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Human security merupakan konsep yang digunakan untuk menjelaskan 

mengenai fenomena baru (wabah Avian Influenza) dalam penelitian ini. 

Menganalisa bagaimana wabah Avian Influenza menjadi sebuah ancaman bagi 

masyarakat di dunia khususnya di Amerika Serikat. Ancaman bagi keamanan 

nasional dan keamanan manusia (Human Security) di Amerika Serikat.  

Pergeseran pola bahasan pasca perang dingin dalam Ilmu Hubungan 

Internasional di ikuti dengan transformasi aktor.41
 Transformasi aktor dan isu yang 

terjadi karena penguasaan yang terlalu dominan dan penggunaan kekerasan oleh 

Negara yang berlebihan sehingga mengakibatkan pergeseran aktor dominan serta 

isu. Transformasi isu dan aktor menyebabkan peran aktor Non state mengimbangi 

bahkan melebihi aktor state sendiri. Begitu juga dengan isu yang berkembang 

dalam Ilmu Hubungan Internasional, saat ini dalam study HI tidak lagi hanya 

membahas mengenai High Politic saja namun bergeser pada masalah-malah Low 

Politic. High politic lebih mengacu pada militer, sedangkan Low Politic lebih 

pada masalah-masalah kesehatan, penyakit, dan Lingkungan.  

 Isu kesehatan yang berkembang tahun 2003 yaitu wabah Avian Influenza 

(flu burung), wabah yang mudah bermutasi dan menyebabkan kematian cukup 

tinggi ini memerlukan penanganan yang serius agar tidak bermutasi semakin luas. 

Wabah Avian Influenza yang terjadi di Indonesia membuat kekhawatiran Amerika 

Serikat. Negara adidaya ini ketakutan akan ancaman wabah yang bisa mematikan 

unggas dan manusia ini. Amerika Serikat menjalin kerjasama dengan Indonesia 

dan memberikan banyak program bantuam ke Indonesia. Program bantuan 

                                                 
41

  Bob sugeng Hadiwinata. 2007. Transdormasi Isu dan Aktor di dalam Study Hubungan 

Internasional: dari Realisme hingga Konstruktivisme. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 1 
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dilakukan untuk menghambat meluasnya wabah Avian Influenza sehingga virus 

tidak sampai ke Amerika Serikat. Melindungi masyarakatnya dari ancaman wabah 

AI dengan menekan virus pada negara-negara yang sudah terinfeksi wabah Avian 

Influenza.  

Keamanan merupakan salah satu kepentingan vital bagi suatu Negara, 

sehingga negara berhak melakukan segala macam cara termasuk dengan kekuatan 

militer untuk mempertahankannya. Menurut WalterLipman sesuatu dikatakan 

aman apabila nilai-nilai, norma, dan segalnya aman tidak ada gangguan atau 

ancaman.42 Ancaman terhadap keamanan manusia juga meliputi ancaman terhadap 

5 kelompok hal yang melekat dalam manusia:43 

1. Hak-hak dasar individu, meliputi hak hidup, kedudukan yang sama di depan 

hukum, perlindungan terhadap dikriminsai berbasis ras, agama, etnik, ataupun 

jenis kelamin. 

2. Hak-hak legal, mencakup akses mendapatkan perlindungan hukum serta hak 

untuk mendapatkan proses hukum yang sah. 

3. Kebebasan sipil meliputi kebebasan dalam berfikir, berpedapat dan 

menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. 

4. Hak-hak kebutuhan dasar yang meliputi akses kebahan pangan, jaminan dasar 

kesehatan dan terpenuhi kebutuhan minimum nya. 

5. Hak-hak ekonomi, meliputi hak untuk bekerja, hak rekreasi dan hak atas 

jaminan sosial. 

  

                                                 
42

  http:komahi.umy.ac.id./2011/03/pertahanan-dan-keamanan-negara-pada.html. Diakses pada 

25 September 2011  
43

  Ibid  
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Wabah AI di Indonesia apabila tidak di tangani dengan baik maka akan 

berakibat fatal bagi negara lain. Mengingat virus sangat mudah bermutasi ke 

wilayah lain. Wabah AI akan mengancam hak-hak masyarakat apabila masyarakat 

sudah mulai menggangu keamanan kesehatan mereka. Menurut dokumen UNDP 

(United Nations Development Programme) 1994, Human Security dapat dibagi 

menjadi beberapa kelompok:44 (1) Economic security, yaitu jaminan pendapatan 

untuk memenuhi level kebutuhan minimum kepada setiap orang; (2) Food 

Security, yaitu jaminan akan akses fisik dan ekonomi kepada kebutuhan pokok; 

(3) Health Security, yaitu jaminan proteksi dari penyakit dan gaya hidup yang 

tidak sehat; (4) Enviromental Security, jaminan perlindungan terhadap rakyat atas 

kerusakan alam yang berjangka pendek atau panjang; (5) Personal Security, 

jaminan kepada masyarakat atas kekerasan fisik, baik berasal dari negara, non 

negara, individu, kekrasan dalam rumah tangga; (6) Community Security, 

perlindungan terhadap rakyat akan hilangnya nilai-nilai dan hubungan-hubungan 

yang bersifat tradisional maupun dari kekerasan etnis; dan (7) Political Security, 

yaitu jaminan bahwa rakyat hidup dalam suatu masyarakat yang menghargai hak-

hak manusia. 

1.5.2.5 Konsep keamanan kesehatan (Health Security) 

Keamanan adalah kondisi yang bebas dari segala ancaman atau bahaya, 

dan kebebasan akan keadaan yang menakutkan. Kesehatan merupakan keadaan 

sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup 

produktif secara sosial dan ekonomis.
45

 Kesehatan haruslah dipelihara agar 

                                                 
44

  United Nation Development Programe (UNDP), Human Development report, 1994, dalam 

http://hdr.undp/reports/global/1994/en/.   
45

  Siti Nafsiah, "Prof. Hembing pemenang the Star of Asia Award: pertama di Asia ketiga di 

http://id.wikipedia.org/wiki/Jiwa
http://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Produktif&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekonomis&action=edit&redlink=1
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tercipta jiwa yang kuat di dalam tubuh yang sehat. Pemeliharaan kesehatan ini 

merupakan upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang 

memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan 

dan persalinan.
46

 Keamanan kesehatan bararti kondisi yang bebas dari ancaman 

akan wabah penyakit yang menular.  

Laporan UNDP menyatakan bahwa keamanan manusia terdiri dari dua 

pilar dasar yaitu kebebasan dari keinginan dan kebebasan dari rasa takut. Ini 

berarti tidak adanya kelaparan dan penyakit serta kekerasan dan perang. UNDP 

menggolongkan Kelompok ancaman keamanan manusia ke dalam tujuh kategori 

utama antara lain: Ancaman ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, pribadi, 

komunitas, dan keamanan politik.
47

 Laporan Program Pembangunan 

Pembangunan Manusia UNDP 1994 dianggap sebagai tonggak publikasi di 

bidang keamanan manusia.
48

 Keamanan kesehatan tertera pada laporan dalam 

program pembangunan manusia, Sehingga mulai bergeser pola pemikiran tentang 

keamanan manusia. 

Pengertian keamanan saat ini tidak lagi sebatas pada tataran Negara, dan 

pertahanan negara terhadap militer saja. Namun, telah mencakup pada kelompok 

masyarakat dan manusianya. Sehingga isu-isu seperti penyakit menular, 

perusakan lingkungan, perdagangan gelap narkoba, penyelundupan manusia kini 

menjadi bahan diskusi dikalangan akademik. Keamanan kesehatan (Health 

                                                                                                                                      
dunia", Gema Insani. 

46
  Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 

"Panduan bantuan hukum di Indonesia: pedoman anda memahami dan menyelesaikan 

masalah hukum", Yayasan Obor Indonesia. 
47

      http://www.globalhealtheurope.org/index.php?option=com_content&view=article&id=97& 

catid=54&Itemid=53  
48

     Ibid 
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Security) adalah jaminan keamanan dari penyakit dan gaya hidup yang tidak 

sehat. Penularan wabah penyakit yang berbahaya termasuk pada ancaman 

terhadap kesehatan manusia. Laporan singkat PBB dalam mengidentifikaskan 

kelompok ancaman yang harus diwaspadai antara lain sebagai berikut: 
49

 

1.  Perang antar Negara  

2.  Kekerasan di dalam Negara, termasuk perang saudara, pelanggaran hak asasi 

manusia, dan pemusnahan secara teratur terhadap suku bangsa. 

3. Kemiskinan, Penyakit menular, dan kerusakan lingkungan. 

4.  Senjata nuklir, radiologi kimia dan biologi. 

5.  Terorisme 

6.  Kejahatan transnasional terorganisir.   

Isu kesehatan bukanlah menjadi isu yang baru saat ini, karena adanya 

dampak yang ditimbulkan oleh penyebaran penyakit menular. Hubungan lintas 

batas Negara yang tidak bisa dihindari menambah pekerjaan Negara sebagai 

pemegang kedaulatan atas masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah dan 

mengontrol penyebaran penyakit-penyakit menular yang dibawa oleh warga 

Negara lain. Pendekatan keamanan pada bidang kesehatan menekankan bahwa 

kesehatan adalah merupakan kebutuhan public yang dapat diakses secara merata, 

yang terdiri dari dua komponen mendasar, yakni empowerment and protection. 

Empowerment lebih ditujukan kepada kemampuan dalam menigkatkan kapasitas 

individu dan komunitas dalam responsibilitas kesehatan pribadinya, sedangkan 

Protection lebih ditujukan kepada tiga pilar institusi masyarakat yakni: mencegah, 

memeriksa, dan mengantisipasi ancaman-ancaman terhadap kesehatan.
50
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Laporan UNDP tentang keamanan kesehatan (Health Security) yang 

menegaskan bahwa “manusia menjadi kelaparan bukan karena ketiadaan bahan 

makanan, melainkan ketidak berdayaan manusia tersebut untuk memperoleh 

makanan”. Laporan UNDP tahun 2005 juga menyebutkan bahwa penyebaran 

penyakit menular seperti HIV/AIDS meningkat pasca terjadinya perang sipil, 

seperti yang dialami oleh afrika, sub-sahara. Penyakit yang menyebabkan 

kematian secara bertahap (indirect death) memiliki dampak yang cukup signifikan 

bagi sebuah Negara.
51

 

Dalam laporan UNDP tahun 1994 beberapa penyakit dibedakan 

berdasarkan jenis negaranya, Negara maju, Negara berkembang, dan Negara 

miskin. Perbedaan pola hidup di negara maju, negara berkembang, dan negara 

miskin sangatlah berbeda. Control Negara terhadap penyakit menular yang 

mengglobal seperti SARS (Severe Acute Respiratory Sindrome), H1N1, H5N1, 

HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya sehingga hal ini dapat dicegah dan tidak 

menimbulkan diskriminasi di tengah masyarakat. Health Security merupakan 

sebuah konsep keamanan yang sangat luas sehingga kadangkala implementasinya 

di dalam masyarakat sulit untuk dicapai. Dibutuhkan kerjasama yang tidak hanya 

bersifat individu, kelompok, masyarakat dan Negara tapi juga elemen-elemen 

internasional seperti organisasi kesehatan dunia WHO, organisasi perdagangan 

dunia WTO dan juga NGO’s (Non-Governmental Organizations)
52

 

Menkes RI, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih MPH, Dr.PH, dalam 

sambutannya pada Global Health Security: Workshop and Table-Top Exercise 

di Jakarta tanggal 13 September 2011 menjelaskan bahwa selama dua dekade 
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terakhir, komunitas global menghadapi berbagai tantangan terkait penyebaran 

berbagai mikroorganisme yang menyebabkan berbagai kejadian luar biasa (KLB) 

penyakit menular. Pandemi Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS 

(2002-2003) dan Pandemi Influenza H1N1 (2009) merupakan dua kejadian yang 

tidak hanya menyebabkan penderitaan masyarakat di berbagai negara yang 

terkena, tetapi juga menyebabkan hilangnya nyawa dan kerugian materi yang 

besar. Karena itu, diperlukan pendekatan menyeluruh dari masyarakat, termasuk 

keterlibatan dan dukungan sektor swasta, untuk mengurangi dampak buruk dari 

risiko situasi kedaruratan kesehatan tersebut. 
53

 

Selanjutnya, Menkes memaparkan, dalam kaitan penanggulangan masalah 

Flu Burung, pemerintah melakukan pencegahan dan pengawasan program secara 

nasional karena berpotensi menimbulkan pandemi, melalui Kesiapsiagaan 

Pandemi Influenza Nasional dan Rencana Tindak Lanjut (2005). Selain itu, 

Pemerintah Indonesia juga membentuk Komisi Nasional Zoonosis, di bawah 

koordinasi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra). 
54

 

Mortalitas
55

  akibat virus Avian Influenza (H5N1) memang relatif lebih 

kecil dibandingkan dengan penyakit menular lainnya, tetapi ancaman flu burung 

terhadap keamanan manusia lebih besar. Hal ini dikarenakan ada kemungkinan 

bahwa virus flu burung dapat bermutasi atau bahkan langsung melompat ke 

manusia dan memulai pandemi influenza. Apabila Pandemi Influenza terjadi, 

maka akan mempengaruhi semua negara di dunia. Sejumlah besar kematian akan 
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terjadi, persediaan medis akan menjadi tidak memadai dan situasi sosial ekonomi 

akan terganggu. Karena itu, setiap negara harus siap, dan Indonesia tidak 

terkecuali.  

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Dalam manjelaskan serta memaparkan tentang Apakah kepentingan 

keamanan kesehatan (Health Security) Amerika Serikat dalam program bantuan 

penanganan wabah flu burung di Indonesia. Peneliti merujuk pada penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan secara sistematis fakta dan fenomena yang terjadi yang sesuai 

dengan permasalahan yang diambil.  

Dalam Penelitian ini, penulis mencoba untuk mengumpulkan data, 

mengolah data serta menarik kesimpulan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan 

dalam rumusan masalah untuk mengukur validitas data yang didapatkan.  

1.6.2 Tingkat Analisis 

Tingkat analisis dalam penelitian ini adalah tingkat analisis Negara (State). 

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Amerika Serikat dalam memberikan 

bantuannya kepada Indonesia melalui program bantuan penanganan wabah Avian 

Influenza baik melalui Organisasi Internasional maupun dari Pemerintah tetap 

semua keputusan kembali kepada Negara. Negara mempunyai kekuasaan penuh 

dalam mengambil keputusan. Sehingga peneliti menggunakan tingkat analisis 

Negara untuk meneliti Amerika Serikat sebagai Negara pendonor apakan 

mempunyai kepentingan kepada Negara penerima bantuan. Melalui analisa 

tersebut dapat di ketahui apakah kepentingan Amerika Serikat melalui program 

bantuan penanganan wabah Avian Influenza di Indonesia. 
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1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam karya tulis ini yaitu study pustaka yang 

menggunakan data sekunder, yaitu Data-data yang diambil secara tidak langsung 

di lapangan. Data yang diperoleh dengan memahami dan mempelajari dari 

literatur-literatur, majalah, artikel, internet, hasil penelitian terdahulu dan karya 

ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. 

Pengumpulan data tersebut diteruskan dengan pengolahan data serta menyeleksi 

dan mengklasifikasikan data yang relevan dengan obyek penelitian.  

1.6.4 Teknik Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Kualitatif. Teknik analisa 

data dalam penelitian ini yaitu Setelah data terkumpul dan selanjutnya penulis 

malakukan pengolahan data yang mana data tersebut di telaah dan diseleksi sesuai 

dengan penelitian. Serta menerapkan teori dan juga konsep yang digunakan dalam 

pembahasan penelitian. Apabila ada data yang tidak diperlukan maka data tersebut 

direduksi, setelah data dianggap sudah baik dan melalui proses reduksi maka data 

data tersebut layak untuk digunakan. Penulis kemudian melanjutkan dengan 

menjawab pertanyaan sesuai dengan rumusan masalah yang ada dan  menarik 

kesimpulan sebagai hasil akhir atau jawaban dari penelitian yang dilakukan 

penulis. 
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1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.5.1 Batasan waktu  

Batasan waktu yang dilakuakan penulis yaitu antara tahun 2003-2009, 

karena pada tahun 2003 Avian Influenza pertama kali muncul di Indonesia dan 

dideteksi menginfeksi unggas dan juga adanya bantuan-bantuan Amerika Serikat 

untuk Indonesia. Sedangkan Tahun 2009 merupakan tahun dimana virus Avian 

Influenza sudah semakin sedikit menimbulkan korban.  

1.6.5.2 Batasan Materi 

Materi yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu dibatasi pada 

kepentingan keamanan kesehatan (Health Security) Amerika Serikat dalam 

program bantuan penanganan wabah Avian Influenza di Indonesia. Materi ini 

dibatasi agar penulis tidak menyimpang dari tujuan penulisan yang ingin dicapai. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

BAB I : Bab ini peneliti akan membahas apakah kepentingan Amerika Serikat 

dalam program bantuan penanganan wabah Avian Influenza di 

Indonesia. Sesuai dengan yang tercantum dalam Latar belakang 

masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka pemikiran serta metodalogi penelitian. Menjelaskan sekilas 

mengenai Avian Influenza yang terjadi di Indonesia dan Dunia. Serta 

bantuan yang diberikan Amerika Serikat untuk Indonesia baik melalui 

negara maupun Organisasi Sosial.  
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BAB II : Bab ini membahas mengenai wabah Avian Influenza yang menjadi 

suatu ancaman keamanan bagi masyarakat di Amerika Serikat. 

Ancaman keamanan Non Tradisional dalam bahasan ini yaitu wabah 

Avian Influenza sebagai suatu ancaman keamanan karena wabah virus 

yang sangat cepat meluas dan menimbulkan banyak korban. Baik 

korban unggas maupun manusia yang sangat merugikan suatu negara.  

BAB III : Bab ini menjelaskan mengenai program-program apa saja yang 

diberikan Amerika Serikat untuk penanganan wabah Avian Influenza 

di Indonesia. Realisasi dari penanganan dengan pemberian bantuan 

melalui berbagai program bantuan oleh AS untuk Indonesia. Dengan 

berpijak pada pemahaman bahwa apabila Indonesia aman akan 

wabaha H5N1 maka Amerika Serikat secara tidak langsung juga aman 

akan wabah tersebut 

BAB IV : Bab ini merupakan pembahasan serta merupakan jawaban dari 

Rumusan masalah. Dalam bab ini menjelaskan mengenai kepentingan 

Amerika Serikat dalam penanganan wabah Avian Influenza di 

Indonesia. Kepentingan yang mengarah pada kepentingan keamanan 

nasional dan keamanan manusia di Amerika Serikat.  

BAB V : Bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti.  
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BAB II 

FLU BURUNG (AVIAN INFLUENZA) SEBAGAI ANCAMAN 

KEAMANAN DI AMERIKA SERIKAT 

 

Bab ini akan membahas mengenai wabah Avian Influenza yang menjadi 

suatu ancaman keamanan di Amerika Serikat. Wabah Avian Influenza yang terjadi 

di Dunia khususnya di Indonesia mengakibakan kekhawatiran pemerintah AS 

akan bahaya penularan wabah AI di Amerika Serikat. Pemerintah AS sangat 

melindungi warga masyarakatnya dari ancaman bahaya wabah AI. Dalam bab ini 

penulis memberikan sedikit penjelasan mengenai karakteristik wabah AI di 

Indonesia yang terdiri dari sifat, jenis virus, dan tanda-tanda penularan wabah AI 

sehingga Amerika Serikat merasa terancam. Bagaimana Penyebaran Avian 

Influenza di Indonesia dan di Amerika Serikat sehingga menyebabkan pemerintah 

AS melakukan berbagi program bantuan di Indonesia guna menekan angka 

penularan terhadap masyarakatnya.  

 

2.1 Avian Influenza di Indonesia sebagai ancaman di Amerika Serikat. 

Avian Influenza atau Flu Burung adalah wabah penyakit yang disebabkan 

oleh virus influenza tipe A subtipe (strain) H5N1 yang tergolong dalam family 

Orthomyxoviridae. Virus influnza tergolong atas 3 tipe antigenik, yaitu tipe A, B 

dan C. Tipe A dapat menyerang hewan dan dapat menyerang pada manusia. 

Sedangkan Tipe B dan C biasa menyerang manusia dan tidak menyerang hewan.
56
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Virus tipe C keberadaanya stabil tidak berpotensi mutasi. Sedangkan pada virus 

tipe A dan B berpotensi mutasi. Virus tipe A menyerang hewan piaraan seperti 

halnya ayam, itik, kalkun, burung puyuh, babi dan kuda. Berbeda dengan tipe B 

dan C yang tidak menyerang hewan piaraan, melainkan menyerang manusia tetapi 

tidak menyebabkan timbulnya gejala klinis hanya gangguan pada saluran 

pernafasan.  

Berdasarkan pantogenitasnya Virus Avian Influenza di Indonesia ini 

termasuk pada Highly Patogenenic Avian Influenza (HPAI). Highly Patogenenic 

Avian Influenza (HPAI) dapat menyebabkan kematian yang tinggi dengan proses 

penularan yang cepat. Sehingga virus dengan mudah menular apabila tidak 

dilakukan penanganan yang baik. Berjangkitnya virus flu burung (Avian 

Influenza) dan timbulnya korban di tengah-tengah masyarakat Indonesia sejak 

akhir 2003, merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh dunia 

kesehatan tanah air. Perkembangan virus flu burung (Avian Influenza) di 

Indonesia semakin luas, sukar untuk dikontrol, dan meresahkan masyarakat 

dikarenakan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dalam bidang kesahatan di 

Indonesia dan negara-negara lain belum mampu mencegah dan mematikan virus 

flu burung tersebut. 

Berdasarkan penelitian dari sebuah Universitas Hongkong, dinyatakan 

bahwa virus Avian Influenza yang ada di Indonesia berbeda dengan virus Avian 

Influenza yang ada di Vietnam dan Thailand. Virus Avian Influenza di Indonesia 

cenderung lebih sama dengan yang ada di China. Menurut Universitas Hongkong, 

tipe virus yang ada di Indonesia tidak menular langsung dari unggas ke manusia. 
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Hal tersebut terbukti dengan masih belum ada korban manusia akibat flu burung.
57

 

Namun, pada 8 Oktober 2004 telah ditegaskan oleh WHO (World Healt 

Organization ) bahwa bahwa virus flu burung di Indonesia berpotensi mematikan 

manusia meskipun belum terlihat adanya korban manusia. 
58

 Hal tersebut 

dilakukan WHO bertujuan agar Pemerintah Indonesia tidak salah pengertian 

terhadap sifat virus yang pantogenitasnya HPAI tersebut. WHO melakukan 

klarifikasi terhadap Pemerintah Indonesia mengenai pernyataan yang salah bahwa 

virus Avian Influenza di Indonesia tidak berbahaya dan tidak akan menular pada 

manusia. Dengan demikian pemerintah Indonesia mengetahui karakteristik virus 

Avian Influenza yang ada di Indonesia sehingga dapat dilakukan penanganan 

sesuai dengan jenis virus yang ada. 

2.1.1 Avian Influenza di Indonesia 

Avian Influenza masuk di Indonesia berawal dari Kabupaten Indramayu, 

wilayah ini kerap menjadi lalu lintas migrasi jutaan burung terutama saat 

perpindahan musim. Kepulauan rakit, yaitu pulau Rakit Utara, Pulau Gosong, dan 

Pulau Rakit Selatan adalah tempat beristirahatnya burung-burung dari Australia 

dan Eropa yang bermigrasi. Ditempat peristirahatan itulah kemudian unggas itu 

melakukan reproduksi yang antara lain melakukan kawin bahkan ada yang 

menetaskan telurnya. Virus dapat menular cepat melalui udara sehingga dengan 

mudah terkena unggas di daerah tersebut. Virus flu burung hidup di dalam saluran 
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pencernaan unggas. Virus ini kemudian dikeluarkan bersama kotoran, dan infeksi 

akan terjadi bila orang mendekatinya. Penularan terjadi dari kotoran serta melalui 

saluran pernapasan.
59

 Sejak awal tahun 2003 diawali dengan kematian unggas 

dalam jumlah yang besar di Kabupaten pekalongan Provinsi Jawa Tengah dan 

Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Sejak bulan Oktober 2003 sampai dengan 

Oktober 2005 unggas yang mati hingga 14,7 juta ayam mati yang disebakan oleh 

virus H5N1.
60

 

Kematian di area peternakan mengalami peningkatan dan terjadi sangat 

mendadak. Penyakit ini kemudian menyebar ke sekitar sumber infeksi, terutama 

seiring dengan peredaran melalui perdagangan ayam. Kasus penyakit ini 

kemudian merebak luas, baik pada populasi ayam di peternakan rumah tangga, 

peternakan komersial, maupun di pembibitan. Spesies yang tetular antara lain 

ayam kampung, ayam pedaging, ayam petelor, itik, entok, dan burung puyuh. 

Sejak saat letupan penyakit tersebut masih belum ditemukan penyakit yang 

sebenarnya. Namun, seiring berkembangnya peralatan medis dan laboratorium 

untuk melakukan penelitian, pada 25 Januari 2004 Pemerintah menetapkan bahwa 

penyakit tersebut adalah Flu Burung atau Avian Influenza. Namun, virus masih 

belum menginfeksi manusia. Bersamaan dengan itu, negara-negara yang terinfeksi 

juga menetapkan bahwa virus tersebut adalah flu burung antara lain
61

 Korea 

Selatan, Jepang, Vietnam, Thailand, Taiwan, Kamboja, Hongkong, Laos, RRC 

dan pakistan termasuk Indonesia.  
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Pada Januari 2004, di beberapa propinsi di Indonesia terutama Bali, 

Botabek, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Jawa Barat dilaporkan 

kejadian kematian ayam ternak yang luar biasa.
62

 Merebaknya virus Avian 

Influenza di Asia mengakibatkan Departemen Pertanian melarang pemasukan 

unggas dari Negara yang sudah terinfeksi Flu burung. Pelarangan tersebut 

bertujuan agar virus tidak menyebar ke Indonesia sehingga tidak menimbulkan 

banyak korban. Avian Influenza di Indonesia tidak hanya menginfeksi jenis 

unggas namun juga menginfeksi manusia. Hal tersebut dikarenakan mudahnya 

virus H5N1 untuk bermutasi dan menyerang manusia.   

Hingga kini, wabah flu burung yang menyerang pada hewan sangat serius, 

dan telah menyebar ke 23 propinsi, meliputi 151 kabupaten/kota. Penyebaran flu 

burung yang semakin meluas wilayahnya disebabkan oleh tidak terkontrolnya 

pergerakan unggas yang terinfeksi flu burung, produk hasil unggas dan 

limbahnya, tenaga kerja serta kendaraan pengangkut dari wilayah terinfeksi ke 

wilayah yang masih bebas, serta rendahnya kapasitas kelembagaan kesehatan 

hewan dan tenaga kesehatan hewan yang terlatih. 

2.1.2 Karakteristik virus Avian Influenza 

Virus Avian Infulenza dibagi dalam subtipe (strain) H dan N. Virus 

Influenza tipe A memiliki 15 Haemogglutinin dan 9 Neuromidase. Kombinasi 

keduanya memungkinkan munculnya 135 strain virus.
63

 Beberapa subtipe (strain) 

yang sudah ditemukan antara lain H1N1, H3N3, H5N1, H5N2, dan H7N4. subtipe 

                                                 
62

  “Avian Influenza (Flu Burung)” Dalam  

http://www.kalbe.co.id/files/cdk/files/148_08AvianInfluenzaFluBurung.pdf/148_08AvianInfluenz

aFluBurung.html. diakses pada 4 Januari 2011 
63

  Ibid  



36 

(Strain) yang sangat ganas yaitu dari subtipe dengan H5 dan H7 seperti H5N1, 

H5N3 dan H7N7. pada awalnya virus Subtipe H5N1 adalah Subtipe yang 

tergolong jinak, namun dalam rentang waktu tertentu karena terjadinya mutasi 

pada populasi ternak sehingga berupah menjadi subtipe yang ganas. Meskipun 

H5N1 merupakan virus yang ganas dan mematikan namun virus ini mempunyai 

kelemahan sehingga dapat dimatikan sebelum menyebar dan mematikan. 

Kelemahan virus ini adalah peka terhadap panas, dimana pada suhu tinggi virus 

ini bisa mati. Tetapi apabila salain penanganan maka virus ini bersifat ganas 

bahkan mematikan. Virus ini dapat hidup di air hingga 30 hari pada suhu 0 

Celcius, dan selama 4 hari pada suhu 22 C. Virus ini akan cepat mati pada 

pemanasan 80 C selama 30 menit. Semakin tinggi pemanasan virus akan semakin 

mati. 
64

 

Berdasarkan pantogeniatas Virus Avian Influenza terhadap unggas yang 

terserang dan kemampuannya menyebabkan sakit, Virus Avian Influenza dibagi 

menjadi 2 bentuk yaitu Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI dan Lower 

Pathogenenic Avian Influenza (LPAI). Higly Pathogenenic Avian Influenza 

(HPAI) dapat menyebabkan tingkat kematian yang tinggi dengan proses 

penularan penyakit yang cepat. Virus HPAI muncul dari virus LPAI H5 atau H7 

dengan struktur protein H yang mengalami mutasi. Lower Pathogenenic Avian 

Influenza (LPAI) menyebabkan infeksi subklinis, berkembang biak dalam saluran 

pencernaan dan pernafasan pada unggas ternak maupun unggas liar. Virus LPAI 

dapat pula menjadi parah jika adanya kontaminasi dari patogen ikutan lainnya. 
65
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Virus Avian Influenza umumnya menyerang unggas yang diternakkan 

seperti ayam, itik, puyuh, dan merpati. 
66

 Namun, dapat juga menyerang burung-

burung liar. Dalam perkembangannya virus ini dapat menyerang pada hewan yang 

beda spesies, Yakni pada hewan mamalia, seperti babi, kucing, harimau, kuda, 

anjing laut, dan musang liar. Spesies unggas yang rentan terhadap virus H5N1 

adalah ayam, itik, burung, entok, angsa, burung onta, puyuh, merak dan perkutut. 

Tahun 2003 virus ini telah menyerang unggas di 12 negara, termasuk Indonesia. 

Sejak bulan Oktober 2003 sampai dengan Februari 2005 mengakibatkan 14,7 juta 

ayam mati akibat Virus Avian Influenza tipe A subtipe H5N1.
67

 Virus flu burung 

terus terdeteksi di 6 negara, yaitu Vietnam, Indonesia, Thailand, Cina, Kamboja 

dan Laos.  

2.1.3 Tanda-tanda penularan Avian Influnza 

Virus Avian Influenza memiliki persamaan dengan penyakit TETELO 

pada unggas. Tanda-tanda klinis pada unggas 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.
68

 Penyakit ini menyerang peternakan unggas dengan cara 

mendadak sehingga banyak yang mati. Berawal dari nafsu makan berkurang, bulu 

rontok, dan suhu badan tinggi. Berjalan dengan sempoyongan, dan seringkali 

duduk atau berdiri dalam keadaan setengah tidur atau mengantuk hingga kepala 

menyentuh tanah.
69
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Gejala klinis pada manusia antara lain yaitu ditandai dengan gejala-gejala 

awal flu burung seringkali sama dengan influenza musiman manusia (batuk, sakit 

tenggorokan, demam tinggi, sakit kepala, sakit otot). Penyakit ini dapat 

berkembang menjadi pneumonia
70

 dimana mungkin akan terjadi, kekurangan 

angin, susah bernafas dan gagal pernafasan.  Sedangkan gejala klinis pada hewan 

unggas yaitu Gejala klinis (Tanda-tanda kesehatan) penyakit ini sangat beragam 

dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat keganasan  virus yang 

menginfeksi, spesies yang tertular, umur, jenis kelamin, penyakit lain yang 

menyertainya dan lingkungan.  

Semua jenis influenza ini dapat mengakibatkan gejala yang biasa dari 

influenza manusia (demam, batuk, rasa capai, sakit otot, sakit tenggorok, sesak 

napas, ingus, sakit kepala). Dalam beberapa hal, jenis H5N1 telah mengakibatkan 

radang paru-paru parah, dan dalam beberapa kasus, pasien menderita ensefalitis 

(radang otak) atau diare.
71

 

Penularanan wabah Avian Influenza dapat terjadi secara langsung maupun 

tidak langsung. Penularan secara langsung adalah penularan dengan cara kontak 

langsung dengan unggas yang sudah terinfeksi. Baik unggas maupun manusia. 

Unggas yang terinfeksi mengeluarkan virus melalui saluran pernafasan, mata, 

kotoran (Feses). Sehingga manusia maupun hewan yang peka secara langsung 

dapat tertular melalui material tersebut. Penularan secara tidak langsung dapat 

terjadi melalui udara yang tercemar debu yang mengandung virus Avian 
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Influenza, makanan, minuman, atau alat perlangkapan di area peternakan. Untuk 

menghindari sumua ini maka hendaknya lebih berhati-hati dengan segala material 

yang mengandung virus Avian Influenza.  

Tahun 2003 sejumlah negara di kawasan Asia termasuk Indonesia mulai 

dikhawatirkan dengan kemunculan virus Avian Influenza yang tidak hanya 

menyerang unggas namun juga menyerang manusia. Negara tersebut meliputi 

China, Hongkong, Thailand, Vietnam, Cambodia dan Indonesia. 
72

 Sebelum di 

identifikasi sebagai virus Avian Inlfuenza tahun 2003, telah terjadi 3 pandemi 

influenza, yaitu pada tahun 1918, 1957 dan 1968. Pandemic yang pertama yaitu 

Maret tahun 1918 yang terjadi di basis pelatihan militer Amerika Serikat di Fort 

Riley, Kansas. Pada bulan Oktober 1918 wabah ini menyebar dan meneweskan 

sedikitnya 500 ribu orang di Amerika Serikat yang disebabkan oleh virus 

Influenza tipe H1N1. 
73

 

Pandemi kedua yaitu tahun 1957 dikenal dengan Asia flu. Wabah ini 

pertama kali diidentifikasi di Tiongkok pada awal Februari 1957, kemudian 

menyebar ke seluruh dunia pada tahun yang sama. Pandemi ini menewaskan lebih 

dari 70 ribu orang di Amerika Serikat dan kurang lebih 4 juta orang di seluruh 

dunia. Pandemi disebabkan oleh virus flu tipe H2N2.
74

 Pandemi terakir tahun 

1968 (flu Hongkong) menurun hanya 2 juta korban meninggal dunia.
75

 Pendemi 

inilah yang sempat membuat negara-negara di Dunia ketakutan akan terulang 

kembali pandemi influnza berikutnya.  
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Tahun 1997 kembali digemparkan dengan wabah H5N1 yang mematikan 

ini. Virus Avian Influenza ini telah meneweskan 6 penduduk di Hongkong, dari 18 

orang yang terinfeksi.
76

 Setelah Hongkong yang terinfeksi virus Avian Influenza 

kemudia merambah ke Vietnam dan Korea tergolong tipe H5N1 A. 
77

 Dilanjutkan 

lagi yaitu pada tahun1999, adanya kasus akibat wabah Avian Influenza yang 

terjadi di Hongkong, 2 anak terdeteksi terkena virus Avian tanpa menimbulkan 

kematian. Setelah itu Tahun 2003 di Hongkong ditemukan lagi 1 orang meninggal 

akibat wabah tersebut. 22 Desember 2003 Virus flu burung menyerang unggas di 

Korea Selatan.
78

 Kasus flu burung yang pertama di Korsel, ini ditemukan di 

peternakan itik dekat Kota Eumseong. Virus itu, yang dapat mematikan manusia, 

muncul di antara ayam-ayam di kandang peternakan sekitar 80 km (50 mil) 

tenggara ibukota Seoul. Pada 24 Desember 2003 Pemerintah Korea Selatan 

memusnahkan sekitar 600 ribu ekor ayam dan itik akibat menyebarnya virus 

H5N1, penyebab flu burung.
79

  

Sepanjang tahun 2003 di Asia ditemukan tiga kasus flu burung pada 

manusia di Vietnam dan ketiganya meninggal dunia. Dua kasus di Hongkong 

dengan satu diantaranya meninggal. Pada Januari 2004, Penyakit flu burung 

menyebar sampai Jepang, Korea Selatan, Vietnam dan Thailand dengan satu 

identifikasi mereka menyebar dari Kamboja, Hongkong dan Taiwan. Melihat 

banyaknya korban serta mudahnya virus tersebut untuk bermutasi maka tanggal 
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24 Januari 2004, PBB memperingatkan flu burung lebih berbahaya dari SARS.
80

 

Hal tersebut dikarenakan kemampuan zat renik yang mudah bermutasi dan 

membunuh sistem imun manusia dengan cepat. Setelah PBB melakukan kebijakan 

tersebut, Pemerintah Indonesia juga melakukan hal yang sama yaitu pada 25 

Januari 2004, Departemen Pertanian membenarkan adanya flu burung yang masuk 

ke Indonesia. Dilanjutkan pada 26 Januari 2005 dijelaskan oleh pihak Indonesia 

bahwa Virus Penyebab wabah penyakit tersebut adalah virus Avian Influenza 

(H5N1) tipe A yang tergolong HPAI (Highly Pantogenenic Avian Influenza).  

2.1.4 Pencegahan terhadap penularan virus Avian Influenza  

Pencegahan dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu, melalui unggas dan 

manusia. Melalui unggas dapat dilakukan dengan melakukan pemusnahan total 

pada unggas yang terinfeksi virus serta memberikan vaksinasi pada unggas. 

Memusnahkan unggas yang berada dalam lingkungan peternakan yang sudah di 

pastikan secara klinis dan Laboratoris bahwa unggas sudah terinfeksi virus. 

Pemusnahan total dilakukan dengan tujuan agar virus tidak menular ke wilayah 

lain. Mengingat sifat virus yang mudah bermutasi dan menjadi pandemi. Selain 

dengan cara pemusnahan total unggas yang terinfeksi dapat juga dilakukan 

dengan pemberian vaksin kepada unggas yang sehat. Sehingga unggas yang sehat 

tidak tertular dengan unggas yang sakit. Hal tersebut dapat meminimalisir 

kerugian para peternak unggas, karena unggas tidak semuanya mati akibat tertular 

unggas yang terinfeksi virus Avian Influenza.  
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Sedangkan melalui manusia dapat dilakukan dengan mengubah perilaku 

manusia yang identik menyebabkan virus menular pada manusia. Bagi masyarakat 

umum hendaknya lebih hati-hati dan waspada akan virus yang mudah bermutasi 

ini. Masyarakat hendaknya menjaga kesehatan agar tidak mudah tertular yaitu 

dengan makan secara teratur serta makan makanan yang bergizi. Kaitannya 

dengan mengolah unggas sebaiknya masyarakat mengolah dengan cara yang 

benar. Antara lain yaitu dengan: 

1. Pilih unggas yang sehat (Tidak terdapat gejala-gejala penyakit pada tubuhnya) 

2. Memasak daginga ayam sampai dengan suhu ± 80 ºC selama 1 menit daan pada telur 

sampai dengan suhu ± 64 ºC selama 4,5 menit.
81

 

 

Bagi masyarakat yang berhubungan langsung dengan lingkungan 

peternakan  baik yang terinfeksi virus maupun yang sehat sebaiknya lebih cermat 

dalam menjaga kebersihan badan maupun lingkungan sekitarnya. Lingkungan 

yang sudah terinfeksi virus mudah sekali untuk menular ke lingkungan lain. Sifat 

H5N1 antara lain yitu mudah bermutasi dan menular tidak hanya kepada unggas 

namun juga menular ke manusia. Sehingga perlu waspada dengan keganasan virus 

tersebut. Seperti halnya pekerja yang ada di lingkungan suatu peternakan yang 

harus waspada akan virus yang ada Adapun yang harus dilakukan oleh para 

pekerja di lingkungan peternakan yaitu: 

1. Mencuci tangan dengan desinfektan dan mandi sehabis kerja. 

2. Hindari kontak langsung dengan ayam atau unggas yang terinfeksi flu burung 

3. Menggunakan alat pelindung diri (seperti masker, dan pakaian kerja) 

4. Meninggalkan pakaian kerja ditempat kerja. 

5. Membersihkan kotoran unggas setiap hari. 

6. Imunisasi.
82
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2.2 Avian Influenza di Amerika Serikat  

Pada tahun 1580 terjadi wabah penyakit yang kemungkinan adalah 

influenza. Penyakit ini berasal dari Asia lalu menyebar ke Eropa, Afrika dan 

Amerika.  Namun Pandemi yang pertama kali tercatat dalam sejarah adalah 

Pandemi  "Flu Asiatik", 1889–1890. 
83

 Dilaporkan pertama kali pada bulan Mei 

1889 di Bukhara, Rusia. Pada bulan Oktober, wabah tersebut merebak sampai 

Tomsk dan daerah Kaukasus. Wabah ini dengan cepat menyebar ke barat dan 

menyerang Amerika Utara pada bulan Desember 1889, Amerika Selatan pada 

Februari–April 1890. Wabah ini diduga disebabkan oleh virus flu tipe H2N8 dan 

mempunyai laju serangan dan laju mortalitas yang sangat tinggi. 
84

 

Kemudian pada tahun 1918–1919 disebut pandemi "Flu Spanyol". 
85

 

Pertama kali diidentifikasi awal Maret 1918 di basis pelatihan militer AS di Fort 

Riley, Kansas. Pada bulan Oktober 1918 wabah ini sudah menyebar menjadi 

pandemi di semua benua. Wabah ini sangat mematikan dan sangat cepat 

menyebar (pada bulan Mei 1918 di Spanyol, delapan juta orang terinfeksi wabah 

ini), berhenti hampir secepat mulainya, dan baru benar-benar berakhir dalam 

waktu 18 bulan. Dalam enam bulan, 25 juta orang tewas, diperkirakan bahwa 

jumlah total korban jiwa di seluruh dunia sebanyak dua kali angka tersebut. 

Diperkirakan  500.000 jiwa tewas di Amerika Serikat. Virus penyebab wabah 

tersebut baru-baru ini diselidiki di Centers for Disease Control and Prevention AS, 

dengan meneliti jenazah yang terawetkan di lapisan es Alaska.  
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Virus tersebut diidentifikasikan sebagai tipe H5N1. Penyebab kematian 

terbesar pada saat pandemic 1918 ini diakibatkan oleh penyakit pneumonia primer 

oleh virus tersebut, tidak ada bakteri yang terklibat didalamnya. Padahal, 

kematian yang diakibatkan oleh influenza biasanya tidak disebabkan oleh virus itu 

sendiri tapi oleh mikroba lain yang menyebabkan penyakit pneumonia sekunder. 

Pneumonia akan berdampak pada kerusakan sel-sel paru, sehingga terjadi sesak 

nafas, dan cyanosis serta kematian. Virus influenza saat pandemic 1918 memang 

menjadi sangat mematikan yang dapat mengakibatkan kematian yang begitu 

cepat. Sampai sekarang tidak diketahui dengan pasti dari mana pandemi itu 

berasal. Meskipun pandemic ini lebih dikenal dengan nama Flu Spanyol tapi 

menurut tim peneliti dari Amerika serikat pandemic ini dimulai dari basis militer 

di Kansas, Amerika Serikat. Karena pada saat Perang Dunia I Spanyol merupakan 

salah satu Negara yang tidak menyensor media, sehingga laporan terjadinya 

wabah dinegara tersebut dengan cepat tersebar bahkan ke seluruh dunia. 

Kemudian pada tahun 1957-1958 sejumlah 70.000 orang meninggal di 

Amerika serikat akibat pandemic influenza yang diakibatkan oleh virus H2N2 dan 

wabah tersebut dimulai dari China sehingga pandemic ini dikenal dengan istilah 

asian flu.
86

 

Pada tahun 1975 Low Pathogenic Avian Influenza (LPAI H5N1) 

ditemukan pada unggas liar dan Angsa di Winconsin Amerika Serikat. Setahun 

kemudian (1976) kemunculan kembali strain virus H1N1, menyebabkan 

pandemic “swine flu” pada peternakan di fort Dix, New Jersey, Amerika serikat.
87
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Pada tahun 1981 dan 1985 Universitas of Minnesota menemukan adanya 

virus LPAI H5N1 pada unggas. Sedangkan di tahun 1983 virus LPAIH5N1 

ditemukan pada sekelompok burung Camar di pensylvania. Ditahun yang sama 

(1983) sampai pada tahun 1984 terjadi wabah avian influenza yang berdampak 

pada industry peternakan Unggas di Amerika serikat saat strain virus H5N2 

ditemukan di Pensylvania dan Virginia. Pada mulanya virus tersebut termasuk 

virus yang low pathogenic dengan mortalitas rendah, tapi dalam 6 bulan berubah 

menjadi highly pathogenic dengan mortalitas mencapai 90%. Sekitar 17 juta 

unggas dimusnahkan akibat wabah ini. 

Pada tahun 1986 ditemukan virus LPAI H5N1 pada Unggas di Ohio, 

Amerika serikat. Pada tahun 1997 ditemukan fakta bahwa virus avian influenza 

dapat menular langsung dari unggas ke manusia. Dan di tahun 2002 kemunculan 

strain virus baru pada manusia H7N2. Menyebabkan wabah pada peternakan di 

Virginia. Satu orang terinfeksi virus tersebut. 

Pada bulan November 2003, strain virus H7N2 menginfeksi satu orang 

pasien di New York, Amerika serikat. Pada awalnya diduga pasien tersebut 

terinfeksi oleh strain virus H1N1. Namun setelah dilakukan tes konfirmasi 

berikutnya pada bulan Maret 2004, menunjukkan bahwa pasien terinfeksi oleh 

virus influenza strain H7N2.
88

 

19 Februari 2004, Badan Pemeriksaan Makanan Kanada mengumumkan 

wabah flu burung A (H7N3) pada unggas di wilayah Lembah Fraser dari British 

Columbia. Operasi pemusnahan dan tindakan lainnya dilakukan dalam upaya 
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untuk mengontrol penyebaran virus.
89

 Kesehatan Kanada melaporkan dua kasus 

yang dikonfirmasi laboratorium influenza A (H7) Penularan wabah AI di dua 

peternakan besar AS yang kemudian di tutup agar wabah tidak meluas. 

Menyebabkan AS rugi besar karena harus menutup peternakan sehingga AS tidak 

memproduksi unggas olahan hingga 1 bulan. Negara-negara pengimpor daging 

unggas dari AS pun berhenti dan proses produksi berhenti agar virus tidak 

semakin meluas.  

Badan Kesehatan Kanada melaporkan, telah ditemukan 2 kasus di 

laboratorium penelitian unggas. Avian Influenza telah menyerang satu orang yang  

terlibat dalam operasi pemberantasan Avian Influenza. Laboratorium ini 

merupakan laboratorium yang biasa digunakan untuk meneliti unggas dan 

merupakan salah satu laboratorium yang telah mengungkapkan adanya Avian 

Influenza di kawasan Amerika Utara.  

Pada Februari 2004, terjadi wabah flu burung di negara bagian Amerika 

Serikat yang sangat patogen (HPAI) A (H5N2) terdeteksi dan dilaporkan dalam 

kawanan 7.000 ayam di selatan-tengah Texas. Ini adalah wabah pertama HPAI di 

Amerika Serikat yang baru-baru ini terjadi setelah sekian lama tidak ditemukan 

kasus. Terjadi juga wabah burung patogenik rendah influenza (LPAI) A (H7N2) 

dilaporkan pada 2 peternakan ayam di Delaware dan di empat pasar unggas hidup 

di New Jersey dipasok oleh peternakan.
90

 Peternakan besar yang menyuplai 

daging olahan unggas ke wilayah lain ini mengalami kerugian dalam jumlah besar 

akibat penutupan peternakan. Ada 3 korban manusia yang positif terinfeksi wabah 
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Avian Influenza  dan dirawat intensif di rumah sakit New York. Kemudian Pada 

Maret 2004, surveilans sampel dari sekawanan ayam di Maryland diuji positif 

untuk LPAI H7N2. 

Setelah terjadi banyak kasusu di tahun 2004, akhirnya Pada tanggal 4 

Februari 2004, CDC mengeluarkan perintah untuk melarang segera atas impor 

semua burung, di negara-negara Asia Tenggara antara lain Kamboja, Indonesia, 

Jepang, Laos, Republik Rakyat Cina (termasuk Hong Kong SAR ), Korea Selatan, 

Thailand, dan Vietnam. Negara-negara tersebut adalah negara berkembang 

dengan angka resiko penularan AI cukup tinggi. Perintah ini dilengkapi tindakan 

serupa yang diambil oleh USDA. Pada tanggal 10 Maret 2004, CDC, dalam 

koordinasi dengan USDA, mengangkat embargo burung dan produk unggas dari 

Hong Kong, karena bukti menunjukkan tidak ada aktivitas HPAI H5N1 lebih 

lanjut di wilayah tersebut.
91

 

Pada tanggal 28 September 2004, bertambahnya daftar negara yang 

terkena embargo burung dan produk unggas diperluas dengan memasukkan 

Malaysia. Pselanjutnya tanggal 29 Desember 2005, CDC mengeluarkan kebijakan 

baru dengan menambahkan Kazakhstan, Rumania, Rusia, Turki, dan Ukraina 

untuk embargo burung dan produk unggas. Embargo dilakukan agar wabah AI 

tidak sampai masuk ke Amerika Serikat, karena akan mengancam kesehatan 

manusia dan keamanan kesehatan masyarakat AS.  
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2.3 Dampak wabah Avian Influenza di Amerika Serikat  

  Dengan besarnya jumlah jiwa yang tewas akibat virus jenis ini maka ini 

sangat mengganggu human security di Amerika Serikat. Secara umum, gejala 

klinis serangan virus itu adalah gejala seperti flu pada umumnya, yaitu demam, 

sakit tenggorokan, batuk, ber-ingus, nyeri otot, sakit kepala, lemas, dan dalam 

waktu singkat dapat menjadi lebih berat dengan terjadinya peradangan di paru-

paru (pneumonia), dan apabila tidak dilakukan tatalaksana dengan baik dapat 

menyebabkan kematian. (Tempo, 2006). 

Tercatat sejak tahun 1918 korban jiwa di Amerika serikat akibat flu 

mematikan ini sebanyak 570.000 orang. Sementara jutaan unggas telah terinfeksi 

dan dimusnahkan untuk memutus mata rantai penyebaran pandemic avian 

influenza di Amerika Serikat. 
92

 

Dengan di musnahkannya jutaan unggas di Amerika Serikat ini berdampak 

pada ketahanan pangan dengan berkurangnya persediaan daging sebagai 

kebutuhan pangan masayarakat. Wabah influenza unggas yang sangat patogen 

secara keseluruhan dapat mengakibatkan kehancuran bagi industri ternak unggas, 

apalagi bagi peternak individual, di wilayah yang terserang. Kerugian ekonomis 

biasanya hanya sebagian yang secara langsung diakibatkan oleh kematian unggas 

yang terinfeksi H5N1.
93

 Berbagai upaya yang dilakukan untuk mencegah 

penyebaran lebih lanjut juga memerlukan biaya yang besar. Bagi negara Amerika 

serikat yang memerlukan unggas dan telur sebagai sumber utama protein, dampak 

wabah ini terhadap keadaan gizi rakyatnya juga sangat besar. Sekali wabah sudah 

meluas, pengendaliannya semakin sulit dilakukan dan mungkin memerlukan 

waktu sampai bertahun-tahun.  
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Akibat adanya ancaman dari wabah Avaian Influenza di AS, pada 

akhirnya AS memberikan bantuan kepada Indonesia. Ini bertujuan untuk 

melindungi masyarakat AS demi mengurangi resiko penularan Avaian Influenza 

di AS. Dengan asumsi bahwa apabila Indonesia akan bebas dari wabah Avaian 

Influenza maka secara tidak langsung keadaan Indonesia aman dan AS pun ikut 

aman. Tidak perlu khawatir lagi dengan wabah yang menular. Karena AS sudah 

memberikan bantuan utuk menghambat jalannya virus menular ini.  

Atas inisiatif Amerika serikat, Indonesia pun ikut serta dalam international 

Partnership of Avian and pandemic yakni kemitraan nasional untuk Flu burung. 

Beberapa Negara sponsor adalah Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Kanada dan 

Australia. 
94

Sementara dalam bentuk dana, AS : memberikan bantuan sebesar US$ 

30,5 juta untuk memerangi virus Avaian Influenza di Asia Tenggara termasuk 

Indonesia dan menyampaikan komitmen untuk membantu Indonesia dalam 

menanggulangi wabah virus Avaian Influenza. 

 

2.4 Reaksi Global dan kebijakan Amerika Serikat terhadap wabah AI di 

dunia 

2.4.1 Reaksi global Amerika Serikat dalam masalah flu burung 

Reaksi global Amerika Serikat untuk negaranya dalam menghadapi 

terjadinya pandemi influenza, Pada tahun 2005 melalui presidennya, George Bush 

menganggarkan 20 Trilyun untuk penanganan flu burung di dunia. 20% di 

gunakan untuk kebutuhan vaksin dan sisanya untuk ketahanan terhadap Avian 

                                                 
94

  Tingkatan koordinasi penanganan flu burung . Dalam www.kompas.com, 2008. Diakses 

pada 20 Oktober 2011, pukul 10 : 37 WIB. 
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Influenza di negara-negara yang rawan terhadap pandemi flu burung terutama di 

negara asia tengah dan tenggara. Menurut pihak AS, saat itu tidak ada negara yang 

bisa mengatasi akan dampak flu burung ini. Mengingat dampak flu burung tidak 

hanya menghancurkan kesehatan masyarakat namun juga mempengaruhi keadaan 

sosial, ekonomi dan politik suatu negara.
95

 Kerjasama berupa tukar-menukar 

informasi tentang penanganan kasus flu burung di negara masing-masing.  

Amerika Serikat bekerjasama dengan Badan Kesehatan Sedunia (WHO), 

USAID, Pusat pengendalian dan pencegahan penyakit di Atlanta (CDC Atlanta), 

Departemen Kesehatan dan Departemen Pertanian AS, serta Organisasi Pangan 

Dunia (FAO).
96

 Dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan dan bantuan dana 

kepada negara-negara tersebut guna meminimalisir terjangkitnya flu burung di 

suatu negara dan mencegah terjadinya pandemi di suatu negara sehingga Amerika 

dapat terbebas dari imbas akibat masalah virus avian influenza ini. 

Penyelenggaraan kegiatan yang paling mendasar adalah pelatihan untuk tenaga 

pelatih (training for trainers), surveilans, dan respons cepat. Pembentukan Pusat 

Pengendali Penyakit (Local Disease Control Center) di tingkat kabupaten yang 

difokuskan sementara ini di wilayah-wilayah dengan tingkat kejadian wabah 

unggas tinggi. Begitu juga pembentukan tim Participatory Disease Surveillance 

(PDS) dan Participatory Disease Response (PDR) yang merupakan ujung tombak 

di lapangan bekerja sama dengan masyarakat setempat di tingkat desa. 
97
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Pada tanggal 14 September 2006, Presiden Bush mengumumkan 

Kemitraan Internasional untuk Flu Burung dan Pandemi dalam sambutannya pada 

Pertemuan Tingkat Tinggi Pleno Majelis Umum PBB. Untuk meningkatkan 

kesiapan internasional, pencegahan, respon, dan kegiatan penahanan. Selain itu 

Tujuan pokok dari Kemitraan ini adalah untuk:
98

 

1. Mengangkat isu-isu pada agenda nasional  

2. Mengkoordinasikan upaya-upaya di kalangan negara-negara donor dan 

terpengaruh  

3. Memobilisasi dan memanfaatkan sumber daya  

4. Meningkatkan transparansi dalam pelaporan penyakit dan surveilans  

5. Membangun kapasitas untuk mengidentifikasi, berisi, dan menanggapi 

pandemi influenza  

 

Kekhawatiran Amerika Serikat akan wabah Avian Influenza di Asia 

Tenggara termasuk Indonesia ini menyebabkan para ahli kesehatan AS terus 

berupaya untuk menemukan vaksin untuk melindungi manusia dari penularan 

wabah Avian Influenza. Karena ancaman terjadinya pandemik Avian Influenza 

merupakan tantangan yang mendesak untuk segera dihadapi. Itu merupakan 

pernyataan Menteri Kesehatan dan Pelayanan Publik AS, Michael Leavitt 

mewakili pemerintahan Amerika Serikat.
99

 Departemen Kesehatan AS 

mendukung kerja sama yang baru-baru ini dilakukan The National Institute of 

Allergy and Infections Disease (NIAID) dan MedImmune Inc dalam upaya 

mengembangkan vaksin. 
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Kerja sama ini diharapkan mempercepat proses penemuan vaksin. Melalui 

kerja sama itu, para ilmuwan dapat melakukan penelitian lebih mendalam atas 

virus H5N1 NIAID dan MedImmune akan mengembangkan sedikitnya satu 

vaksin untuk tiap 16 varian dari protein kunci influensa yang dikenal sebagai 

hemagglutinin (yang disingkat dengan huruf "H" dalam H5N1).
100

 

Berdasarkan hasil komulatif dari WHO 5 urutan tertinggi kasus flu burung 

di dunia sejak tahun 2003-2010 yaitu Indonesia, Vietnam, Mesir, China, dan 

Thailand. 

 

 

China termasuk negara 4 tertinggi akan resiko flu burung. China 

menduduki urutan ke empat tertinggi baik kasus maupun kematian. Akhirnya 

Amerika Serikat melakukan kerjasama dengan China agar virus tidak semakin 

meluas, mengingat China adalah negara dengan polulasi yang sangat banyak 
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seperti Indonesia. Oleh karena itu Amerika Serikat menjalin hubungan baik untuk 

penanganan wabah Avian Influenza seperti halnya yang dilakukan AS dengan 

Indonesia.   

Pada Oktober 2005 Menteri Kesehatan China Gao Qiang menandatangani 

perjanjian dengan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan untuk 

meningkatkan kerjasama mengenai flu burung dan penyakit menular lainnya. 

Kemudian dilanjutkan Pada tanggal 19 November 2005 Amerika Serikat dan 

China mengumumkan "Inisiatif Bersama Flu Burung," di mana masing-masing 

kementerian negara bidang Kesehatan dan Pertanian akan memperkuat kerjasama 

tentang vaksin, deteksi, dan perencanaan. langkah-langkah bilateral tersebut dapat 

menawarkan model untuk kerjasama AS dengan negara lain. Reaksi AS ini adalah 

agar virus tidak semakin menular sehingga tidak sampai membahayakan 

masyarakat Amerika Serikat. Pada Januari 2006 Menteri berjanji Konferensi Flu 

Burung akan dihadiri oleh 700 perwakilan dari 100 negara, termasuk Amerika 

Serikat. Perwakilan dari Cina menyatakan bahwa Cina akan terus secara aktif 

berpartisipasi dalam kerjasama internasional dalam pencegahan flu burung dan 

kontrol, berbagi pengalaman dengan negara-negara terkait dan membantu mereka 

melawan flu burung.  

AS melalui lembaga pemerintahannya yaitu USAID bekerja sama dengan 

AS Departemen Pertanian (USDA) dan organisasi lainnya untuk menanggapi 

H5N1 pada Djibouti dan Nigeria dan telah menyebarkan ribuan Alat Pelindung 

Pribadi (APD) untuk surveilans dan tujuan pemusnahan dan juga mendukung 

komunikasi dan upaya kesadaran publik di negara ini. Memperkuat surveilans 

penyakit, diagnosis laboratorium, dan cepat penahanan wabah binatang di 
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Kamboja, Cina, Indonesia, Laos dan Vietnam.
101

 didistribusikan peralatan yang 

lebih dari 30.000 pelindung diri (APD) set, yang meliputi penyemprot manual 

untuk membantu dekontaminasi rumah sakit, kamar, dan baju pelindung.
102

  

Untuk Indonesia AS Memberikan Paket parsel cantik dalam keranjang, 

parsel berisi perlengkapan untuk mencegah flu burung. 200 Ribu Personal 

Protection Equipment (PPE) diserahkan secara simbolik oleh Dubes AS B Lynn 

Pascoe kepada Menko Kesra Aburizal Bakrie. Bantuan ini akan dibagikan kepada 

orang-orang yang melaksanakan surveillance, pembakaran. Parsel itu berisi jaket 

pelindung seperti baju astronot berwarna putih, peralatan pernapasan, masker, dan 

sarung tangan pelindung. Diberikan pula 2.000 peralatan dekontaminasi untuk 

digunakan di area peternakan, rumah sakit, klinik, maupun rumah yang terinfeksi 

virus. 200 PPE itu nilainya US$ 2 juta. Sedangkan 2.000 peralatan dekontaminasi 

bernilai US$ 200 ribu. 100 Ribu dari 200 ribu PPE itu saat ini sudah ada di 

gudang Indo Farma. Dan 100 ribu sisanya akan diserahkan kepada kelompok-

kelompok participatory desease surveillance (PDS) atau participatory desease 

response yang dikembangkan Depertemen Pertanian dan FAO di seluruh wilayah 

Indonesia sejumlah 77.500. 500 Unit PPE diberikan untuk kegiatan surveillance 

Departemen Kesehatan, 25 ribu untuk kegiatan masyarakat dalam penanganan flu 

burung melalu PP Muhammadiyah dan PMI, dan 20.000 untuk Komite Nasional 

Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza 

(Komnas FBPI).
103
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2.4.2 Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat terhadap penyebaran wabah 

Avian Influenza  

Kebijakan Amerika serikat dalam penanganan wabah Avian influenza ini 

adalah dengan terus melakukan penelitian penelitian dengan menggunakan 

tekhnologi untuk meminimalkan terjadinya pandemic Avian Influenza di 

negaranya. Endemisitas HPAIV H5N1 garis Asia dalam unggas berpindah akan 

menjadi ancaman tetap bagi perrusahaan ternak Unggas. Maka hal ini diatasi 

dengan tindakan biosekuritas yang ketat termasuk larangan membiarkan unggas 

ternak bebas berkeliaran. Melakukan vaksinasi massal terhadap seluruh unggas 

ternak.  

Amerika Serikat menerapkan standart tinggi keamanan dan kebersihan di 

dalam peternakan unggas di negaranya. Mewajibkan bagi semua masyarakat 

dalam melakukan aktifitasnya yang berhubungan langsung dengan unggas utuk 

berhati-hati dan memperhatikan keamanan dirinya. Di salah satu peternakan telur 

ayam di California, semua truk harus bermandikan amonia dan semua pekerja 

harus bertukar pakaian jalan mereka untuk dibersihkan agar virus AI tidak masuk 

kepeternakan tersebut.
104

 HHS / CDC menyarankan warga Amerika yang 

bepergian ke atau tinggal di luar negeri di negara-negara yang terkena flu burung 

untuk menghindari: 
105

 

 peternakan unggas;  

 kontak dengan hewan di pasar makanan hidup;  

 setiap permukaan yang tampaknya terkontaminasi dengan kotoran atau 

cairan dari unggas atau binatang lain, dan  

 konsumsi unggas dan telur yang tidak dimasak dengan matang.  
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Warga Amerika yang bepergian ke atau tinggal di negara yang terkena flu 

burung harus mempertimbangkan potensi risiko dan menjaga informasi tentang 

bimbingan medis terbaru untuk membuat rencana yang tepat.  

19 Februari 2004, mulai ditemukan kasus flu burung yang menyerang 

sebuah peternakan besar Frassen Valley Amerika Serikat. Dua dari lima 

peternakan besar di Amerika Serikat yang nerupakan penyalur terbesar olahan 

unggas di AS.  Kebijakan AS untuk kasus ini adalah dengan melakukan 

penutupan peternakan besar itu, karena tempat tersebut telah digunakan untuk 

penelitian para ahli flu burung tentang penyebab penyebaran flu burung.  

Kebijakan pelarangan impor unggas dari negara yang terinfeksi flu burung. 

Kebijakan tersebut dilakukan pada tahun 2004, guna membatasi agar virus tidak 

masuk kedalam. Selain itu Pemerintah AS benar-benar sangat berhati-hati dan 

selalu kontrol terhadap makanan yang domestik maupun impor. Bergabungnya 

Amerika Serikat dengan Negara pendonor yang mempunyai modal besar untuk 

menanggulangi wabah AI yang sudah mendunia ini.  Negara-negara besar tersebut 

kemudian bergabung dengan organisasi internasional guna menyalurkan dana 

untuk negara yang sedang terinfeksi flu burung.  

Bulan November 2005, Presiden Bush telah mengumumkan berlakunya 

Strategi Nasional untuk menghadapi pandemi influenza dan sekaligus mengajukan 

dana darurat yang diperlukan sebesar 7,1 miliar dollar AS kepada Kongres AS. 

Dana ini dibutuhkan antara lain untuk mempersiapkan stok vaksin cukup untuk 

melindungi 20 juta rakyat AS dan satu miliar dollar AS untuk obat antiviral.
106
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Kemudian pada bulan Mei 2006 Presiden Bush telah mengumumkan Rencana 

Pelaksanaan Strategi Nasional untuk Pandemi Influenza yang akan melibatkan 

berbagai pihak, baik departemen maupun badan di tingkat federal, negara bagian, 

maupun institusi di tingkat lokal. Strategi didasarkan atas kesiapsiagaan dan 

komunikasi, surveilans dan deteksi, dan respons serta penanggulangan wabah.107 

Tujuan penting Presiden AS G.W. Bush bagi negaranya terkait dengan 

pandemi AI antara lain yaitu pemerintah AS harus mendeteksi wabah yang terjadi 

di mana saja di dunia ini. Kedua Pemerintah harus melindungi rakyat Amerika 

Serikat dengan melakukan penimbunan vaksin dan obat antivirus, dan 

meningkatkan kemampuan untuk secara cepat memproduksi vaksin baru untuk 

melawan strain pandemi. Dan ketiga, AS harus siap untuk merespon wabah AI 

melalui tingkat federal, negara bagian dan lokal dalam hal pandemi.  

Vaksinasi juga digalakkan AS sebagai upaya pencegahan terhadap 

influenza musiman, usaha untuk mengembangkan vaksin terhadap kemungkinan 

pandemi influenza. Perkembangan, produksi, dan distribusi vaksin inluenza 

pandemik yang cepat dapat menyelamatkan nyawa jutaan orang pada saat terjadi 

pandemi inluenza. Karena hanya terdapat waktu yang singkat antara identifikasi 

galur pandemik dan kebutuhan vaksinasi, para peneliti sedang mencari pilihan 

moda produksi vaksin selain melalui telur. Teknologi vaksin hidup yang 

diinaktivasi (berbasis telur atau berbasis sel), dan teknologi rekombinan (protein 

dan partikel mirip virus), akan memberikan akses real time yang lebih baik dan 

dapat diproduksi dengan lebih terjangkau, sehingga meningkatkan akses bagi 

orang-orang yang hidup di negara-negara berpenghasilan sedang dan rendah, 
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dimana kemungkinan pandemi berasal. Sampai Juli 2009, lebih dari 70 uji klinis 

yang diketahui telah dilaksanakan atau sedang dilaksanakan mengenai vaksin 

influenza pandemic.
108

 Pada September 2009, Badan POM Amerika Serikat 

menyetujui empat vaksin terhadap virus influenza H1N1 2009 (galur pandemik 

pada saat itu), dan meminta stok vaksin tersebut tersedia dalam bulan 

selanjutnya.
109

 

Penelitian pada influenza di Amerika Serikat mencakup penelitian pada 

virologi molekuler, bagaimana virus menimbulkan penyakit (patogenesis), respon 

imun inang, genom virus, dan bagaimana penyebaran virus (epidemiologi). 

Penelitian ini membantu pengembangan langkah menangkal influenza; contohnya, 

pemahaman yang lebih baik mengenai respons sistem imun tubuh membantu 

pengembangan vaksin, dan gambaran yang mendetail mengenai bagaimana 

influenza menyerang sel membantu dikembangkannya obat-obat antivirus. Salah 

satu program penelitian dasar yang paling penting adalah Influenza Genome 

Sequencing Project (Proyek penentuan urutan genom influenza), yang 

menciptakan pustaka (daftar kumpulan) sekuens (gen) influenza; pustaka ini dapat 

membantu menentukan faktor mana yang membuat satu galur lebih mematikan 

dibanding galur yang lain, gen mana yang paling mempengaruhi imunogenisitas, 

dan bagaimana virus berevolusi dari waktu ke waktu. 
110
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Penelitian vaksin baru sangat penting, karena vaksin yang tersedia saat in 

isangat lambat dan mahal untuk diproduksi dan harus diformulasi ulang tiap 

tahunnya. Penentuan urutan (sequencing) dari genom influenza dan teknologi 

DNA rekombinan dapat mempercepat ditemukannya galur vaksin baru dengan 

memungkinkan peneliti mengganti antigen baru pada galur vaksin yang telah 

dikembangkan sebelumnya.
111

 Teknologi baru juga sedang dikembangkan untuk 

menumbuhkan virus pada kultur sel, yang menjanjikan angka produksi yang lebih 

tinggi, biaya yang lebih rendah, kualitas yang lebih baik dan surge capacity yang 

lebih baik. 
112

 Penelitian pada vaksin influenza A universal, yang ditujukan pada 

domain eksternal dari protein M2 transmembran virus (M2e), sedang 

dilaksanakan oleh University of Ghent oleh Walter Fiers, Xavier Saelens, dan 

kelompoknya dan saat ini telah berhasil melewati uji klinis fase 1.  

Para ilmuwan di universitas Maryland berharap bisa mempelajari 

bagaimana organisma sangat kecil ini bisa menggandakan diri sehingga bisa 

menghentikan penyebarannya. Burung-burung yang hidup di air atau burung-

burung yang suka bermigrasi bisa mentolerir virus ini, dengan cara membuang 

kotoran mereka ke kolam, danau dan sungai. Tapi virus itu menjadi maut ketika 

menginfeksi unggas yang hidup di darat, khususnya ayam. virus Avian cenderung 

bermutasi dan mungkin menjadi lebih mudah menular ke manusia.  

Para peneliti di Universitas Maryland berasal dari berbagai penjuru dunia, 

termasuk Bangladesh, Israel dan Filipina. Hongquan Wan dari Cina 

mengeksplorasi bagaimana virus itu ditularkan dari unggas ke mamalia. epidemi 
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merupakan masalah kesehatan masyarakat yang besar sehingga sehingga negara-

negara bersikap lebih terbuka apakah mereka mengalaminya atau tidak. Tujuan 

utama penelitian ini mencegah kemungkinan bahwa virus itu menyebar dari ayam 

ke manusia, bukan dari ayam ke ayam.  

Perkembangan virus menjadi pandemi berdampak pada kehancuran 

ekonomi global dan memicu letupan wabah penyakit  di seluruh dunia yang bisa 

membunuh jutaan. Kebijakan AS adalah dengan Memperluas sistem peringatan 

dini pemerintah, terutama di Alaska di mana burung migran tiba di AS dan 

membawa virus AI. Para ilmuwan khawatir bahwa virus tersebut dapat bermutasi 

dan mengembangkan kemampuan untuk berpindah dari manusia ke manusia. 

Perkembangan resiko penularan AI yang signifikan bisa menghancurkan ekonomi 

global dan memicu pandemi di seluruh dunia yang bisa membunuh jutaan uggas 

di dunia. Para pejabat Amerika mengatakan Amerika tidak perlu panik jika virus 

ini ditemukan di Amerika Serikat.  

Berbagai program bantuan yang diberikan kepada Indonesia serta 

pemberian wawasan melalui berbagi penyuluhan kepada masyarakat AS 

merupakan upaya AS untuk melindungi negaranya. Melindungi dari ancaman 

kesehatan akibat wabah AI. Akibat adanya ancaman dari wabah AI terhadap 

masyarakat di negaranya, maka Amerika Serikat memberikan bantuan melalui 

program bantuan untuk penanganan wabah AI di Indonesia dan negara lain yang 

terinfeksi AI. Program bantuan yang digunakan untuk melindungi masyarakat 

Amerika Serikat dari ancaman kesehatan dan keamanan Nasional. Berusaha 

memutus mata rantai dari perluasan resiko tertularnya wabah AI pada masyarakat 

Amerika Serikat.  
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BAB III 

KERJASAMA AS -INDONESIA DALAM PENANGANAN WABAH AVIAN 

INFLUENZA (FLU BURUNG)  

 

Bab ini akan membahas mengenai kerjasama AS-Indonesia yang 

kemudian mengarah pada pemberian bantuan dari Amerika Serikat melalui 

berbagai program bantuan penanganan wabah Avian Influenza di Indonesia. 

Penjelasan mengenai bentuk-bentuk bantuan yang di berikan Amerika Serikat ke 

Indonesia melalui penanganan wabah Avian Influenza. Program bantuan yang 

mengarah pada pencapaian kepentingan AS untuk melindungi warga negaranya 

dari ancaman wabah Avian Influenza. Pencapaian kepentingan keamanan untuk 

melindungi negaranya dari wabah Avian Influenza sehingga AS akan aman 

apabila Indonesia sudah bebas dari wabah Avaian Influenza akibat bantuan yang 

sudah di berikan oleh AS tersebut. 

 

3.1. Bentuk kerjasama Indonesia dan AS 

3.1.1 Bidang Kesehatan 

3.1.1.1 Membentuk Pusat Riset Biomedis dan Kesehatan Publik  

Pada 15 September 2009 Amerika Serikat dan Indonesia telah bersepakat 

untuk membentuk Pusat Riset Biomedis dan Kesehatan Publik. Kerja sama yang 

fokus pada riset dan program pelatihan dasar klinis dan kesehatan publik.
113

 

Kerjasama di bidang kesehatan yang pertama kali antar ke dua Negara tersebut. 
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Indonesia yang diwakili oleh Menteri Kesehatan RI memberikan pernyataan 

bahwa Indonesia berharap adanya perbaikan dan perluasan aset riset biomedis dan 

kesehatan publik antar kedua negara dan di tingkat regional dengan 

kepemimpinan dan keterlibatan para ilmuwan sipil kedua Negara.114 Kerjasama ini 

diharapkan bisa berlangsung hingga jangka panjang, dengan mengedepankan 

prinsip saling hormat-menghormati serta transparansi kedua Negara.  

Pertemuan yang dilakukan oleh Menkes RI Ibu Siti Fadhilah Supari 

bersama Sekretaris Kementerian Kesehatan dan Pelayanan Kema-nusiaan AS 

Kathleen Sebelius yang berlangsung di Washington DC merupakan suatu langkah 

awal terwujudnya kolaborasi antara Departemen Kesehatan RI dengan Amerika 

Serikat. Pertemuan tersebut menjadikan elemen penting untuk meningkatkan 

pertukaran ilmiah, transfer tekhnologi pengembangan sumber daya manusia, 

program riset dan kesehatan public yang intensive terhadap penyakit-penyakit 

yang menjadi prioritas utama dunia. 115 

3.1.1.2 Penanganan terhadap Penyakit menular 

Peningkatan kerjasama Indonesia-Amerika Serikat untuk menangani 

penyakit menular dari virus yang berpotensi menimbulkan pandemic. Khususnya 

kerjasama dalam menghadapi flu burung, dan kerjasama dalam menghadapi 

berbagai penyakit menular yang ada di Indonesia sebagai Negara Tropis. Virus 

Avian Influenza merupakan penyakit menular karena sifatnya yang mudah 

bermutasi dan menimbulkan pandemic. Dengan demikian perlu adanya 

penanganan yang khusus bagi wabah mematikan ini.  
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3.1.1.3 Pusat penelitian penyakit menular (Laboratorium NAMRU 2) 

Laboratorium NAMRU-2 (Naval Medical Research Unit-2) adalah 

laboratorium Angkatan Laut Amerika Serikat yang ada di Indonesia. Penelitian 

biomedis yang meneliti penyakit menular demi kepentingan bersama Amerika 

Serikat, Departemen Kesehatan RI dan komunitas kesehatan umum 

Internasional.116 Sejarah berdirinya laboratorium NAMRU ini yaitu ketika pada 

tahun 1853, pertama kalinya Kongres Amerika Serikat membangun Naval 

Medical Research Unit (NAMRU) di Brooklyn, New York. Angkatan Laut AS 

kemudian membangun laboratorium NAMRU yang lainnya di luar negeri untuk 

penelitian penyakit tropis. Selain di Indonesia Laboratorium ini ada diberbagai 

Negara antara lain yaitu di Thailand , Mesir, Kenya, dan Peru.117
  

NAMRU-2 merupakan bagian dari Kedutaan Besar AS di Indonesia, dan 

berada dibawah Yuridikasi Kedutaan Besar Amerika Serikat. Semua proyek yang 

dilakukan NAMRU-2 atas persetujuan Badan penelitian dan Pengembangan 

Kesehatan (Badan LITBANGKES). Dalam melaksanakan tugasnya Laboratorium 

ini bekerja bersama-sama dengan rekan-rekan Indonesia. Staf yang bekerja di 

NAMRU-2 hampir semuanya ilmuwan, dokter, ahli tekhnologi, dan pegawai 

administratif dari Idonesia. Dari sekitar 175 personil, hanya 19 orang staf yang 

berasal dari Amerika. NAMRU-2 terletak di lingkungan Badan Litbang Depkes 

mengingat NAMRU-2 dibawah koordinasi Badan Litbang Depkes, dan bermitra 

dengan Puslitbang Pemberantasan Penyakit. 
118

 

                                                 
116

  Nando Baskara. 2008. “NAMRU-Misi Kesehatan atau jaringan intelejen Amerika?” 

NARASI: Yogyakarta. Hal 129 
117

  ”Mengenal lebih dekat dengan NAMRU” Dalam  

http://news.okezone.com/read/2008/04/24/1/103395/1/mengenal-lebih-dekat-dengan-namru-2 
118

  Ibid, Nanda Baskoro dalam “ Lembar fakta Kedubes Amerika Serikat Public Affairs Section, 

23 April 2008” hal 131 

http://news.okezone.com/read/2008/04/24/1/103395/1/mengenal-lebih-dekat-dengan-namru-2


64 

NAMRU-2 sebagai lembaga penelitian penyakit tropis milik Angkatan 

Laut AS yang Kegiatan Penelitian yang menitikberatkan pada penyakit tropis 

yang terjadi secara alamiah. Selain itu juga meneliti mengenai penyakit malaria, 

penyakit akibat virus seperti demam berdarah, infeksi usus yang mengakibatkan 

diare dan penyakit menular lainnya seperti flu burung.  

Laboratorium ini datang ke Indonesia berawal ketika Indonesia mengalami 

suatu permasalah di dunia kesehatan. Indonesia terinfeksi virus wabah pes dan 

malaria yang cukup mengkhawatirkan pemerintah Indonesia.119 Pada awalnya 

Indonesia meminta bantuan kepada lembaga riset Angkatan Laut Amerika Serikat 

untuk membantu melakukan penelitian mengenai wabah pes bekerja sama dengan 

Departemen Kesehatan RI. Wabah pes yang sedang terjadi di wilayah Jawa 

Tengah ini cukup mengkhawatirkan pemerintah Indonesia. Setelah penelitian 

antara NAMRU 2 dengan Departemen Kesehatan RI berlangsung, wabah pes 

yang dulu merajalela saat itu bisa dijinakkan.120
 Sehingga kontribusi dari NAMRU 

2 cukup baik di Indonesia. 

Dua tahun kemudian setelah NAMRU 2 berhasil menangani wabah pes 121
, 

Indonesia kembali dikejutkan dengan wabah penyakit malaria yang terjadi di 

Papua. Departemen Kesehatan RI dan NAMRU 2 kembali melakukan kerjasama 

untuk meneliti virus tersebut. Namun dalam kerja sama yang kedua ini Amerika 

Serikat bersepakat untuk membuat persetujuan yang tertuang dalam sebuah 

Memorandum  of Understanding (MoU) yang di tanda tangani oleh Duta Besar 

Amerika Serikat untuk Indonesia Francis Joseph Galbraith dan Menkes GA 
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Siwabessy pada 16 Januari 1970. Memorandum  of Understanding (MoU) 

tersebut dijadikan suatu landasan hukum bagi NAMRU-2 Angkatan Laut Amerika 

Serikat untuk melakukan penelitian selama di Indonesia. Baik sedang melakukan 

penelitian ataupun tidak ada virus penyakit menular yang diteliti. Perjanjian 

tersebut menyebutkan akhir periode NAMRU-2 di Indonesia hingga tahun 2005. 

Kerjasama tersebut bertujuan untuk mencegah, mengawasi, dan diagnosis 

berbagai penyakit menular di Indonesia.  

Kontribusi yang diberikan NAMRU-2 di Indonesia antara lain yaitu122  

1. Memberikan pelatihan di bidang tekhnik laboratorium dasar bagi ratusan pekerja 

kesehatan dan penelitian Indoneisa secara menerus. 

2.   Memberikan pelatihan kepada lebih dari 50 ilmuwan dari Indonesia di bidang 

pengembangan parasit malaria dalam laboratorium dan metode canggih pendeteksian 

penyakit. 

3. Memberikan pelatihan kepada 30 mahasiswa perguruan tinggi Indonesia tiap tahunnya 

dibidang teknik virology dan bakteriologi. 

4.  Memberikan pelatihan, dukungan pengujian tingkat tinggi, peralatan, dan epidemologi 

bagi departemen kesehatan untuk meneliti wabah demam berdarah yang terjadi di 

Palembang, Bandung, Jakarta, Yogyakarta, dan Medan. 

5.  Membuka Lapangan kerja bagi lebih dari 150 warga Indonesia. 

6. Mendonasikan Laboratorium penelitian mereka di jayapura, Papua kepada 

LITBANGKES. 

   

 

3.1.1.4 Kerjasama dalam pembuatan vaksin dengan Perusahaan vaksin 

Amerika Serikat Baxter International Inc 

Negosiasi Kerja sama Indonesia dengan perusahaan vaksin Baxter 

International Ltd, asal Amerika Serikat dimulai sejak tahun 2005. Setelah 

melakukan negosiasi, 2 tahun kemudian dilakukan Penandatanganan Kesepakatan 

kerjasama antara Indonesia dengan Baxter International Inc, pada 7 Februari 

2007.  Kerjasama dengan perusahaan farmasi AS guna berkolaborasi dalam 

pengembangan vaksin flu burung.  Kerjasama ini berawal karena Indonesia tidak 

lagi menaruh kepercayaan kepada WHO dalam hal transparansi proses pembuatan 
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vaksin. Berdasarkan pertemuan yang dilakukan antara kedua belah pihak, pihak 

Baxter International Inc, menawarkan kepada Indonesia 4 pilihan, antara lain 

yaitu:
123

 

1. Departemen Kesehatan dapat membeli vaksin langsung dari Baxter AS. 

2. Baxter membangun pabrik baru di Indonesia untuk memproduksi vaksin, 

namun memerlukan waktu yang lama sekitar 2,5 tahun untuk memperolaeh 

izin dari Food and Drugs Administration (FDA) Amerika Serikat. 

3. Memproduksi vaksin di Indonesia bekerja sama langsung dengan PT. Bio 

Farma.  

4. Baxter akan membuat vaksin dengan strain dari Vietnam. 

Menaggapi penawaran dari pihak Baxter, Departemen kesehatan tertarik 

pada pilihan point ketiga, yakni memproduksi vaksin di Indonesia bekerjasama 

dengan PT. Bio Farma. PT. Bio farma sudah memiliki strain virus dari Indonesia 

sehingga tidak memerlukan strain milik negara lain. Pihak Indonesia hanya 

menyiapkan spesiman klinis H5N1 sedangkan pihak Baxter Internaltional Inc, 

hanya melakukan alih tekhnologi yang menyediakan formulasi, pengisian dan 

proses penyelesaian yang kemudian diserahkan ke badan Litbangkes.
124

 

Kerjasama Indonesia dan baxter menggunakan sistem Down Stream yaitu 

sistem produksi dibagian hilir yang sangat cocok dilakukan untuk penanganan 

wabah avian Influenza untuk manusia di Indonesia. Melalui sistem tersebut, 

Indonesia dapat melakukan alih tekhnologi sehingga dapat dengan mudah 

memproduksi vaksin dalam jumlah besar apabila terjadi pandemi AI. Sistem 
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Down Stream ini, pihak Baxter akan memproduksi di bagian hulu (proses 

pembibitan dan pembiakan vaksin) sedangkan pemerintah Indonesia dalam hal ini 

PT Bio Farma akan menangani proses hilir yang disebut proses filling.
125

 PT. Bio 

Farma sudah berpengalaman dalam hal proses filling serta biasa melakukan sistem 

Down Stream. Seperti halnya dalam memproduksi vaksin Folio, PT. Bio Farma 

menghasilkan bahan baku, berawal dari proses pembibitan, pengembangbiakan, 

pelemahan, dibiakkan lagi, di  proses menjadi bahan baku sehingga siap diekspor 

ke berbagai negara lain yang membutuhkan. 
126

 

3.1.2 Bidang pendidikan 

Indonesia – Amerika Serikat memiliki hubungan kerja sama yang baik. 

Kedua Negara sepakat untuk terus melaksanakan kerjasama ini. Amerika Serikat 

juga akan terus meningkatkan kerja samanya serta bantuan kepada Indonesia 

dalam bidang pendidikan bagi peningkatan kualitas pendidikan. Karena 

kecerdasan bangsa merupakan tujuan Nasional Negara Indonesia. 

3.1.3 Bidang Energi 

Indonesia dan AS ingin mengembangkan kerjasama di bidang 

pembangunan bio energi, atau bio fuel sebagai energi alternatif.127 Menurut SBY 

Amerika Serikat telah siap untuk berbagi di bidang tekhnologi dan hal-hal yang 

berkaitan dengan pengembangan energi alternative khususnya bio fuel di 

Indonesia.
128
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3.1.4 Bidang Penanganan Bencana Alam 

Kerja sama dalam membangun early warning system untuk membantu 

Indonesia mendeteksi lebih dini bencana tsunami datang. Indonesia sangat 

berterima kasih kepada Negara-negara besar terutama Amerika Serikat yang telah 

membantu Indonesia menggelar early warning system. AS merupakan Negara 

pendonor utama dalam bencana Tsunami di Aceh. Melalui organisasi dalam 

negeri nya, yaitu USAID AS memberikan bantuan serta kontribusi yang cukup 

baik di Indonesia. USAID (United States Agency International Development) 

telah membantu menstabilkan situasi kemanusiaan di Aceh, menghindari krisis 

kesehatan masyarakat dan memberikan bantuan kepada korban tsunami.  

Pemerintah AS memberikan bantuan tekhnis untuk meningkatkan 

pelayanan kesehatan di Indonesia. AS juga mendukung upaya pelayanan 

kesehatan Ibu, bayi dan anak. Pencegahan serta pengendalian terhadap penyakit 

yang berpotensi menular seperti HIV, AIDS dan Avian Influenza.129 Mengenai 

penanganan wabah Avian Influenza di Indonesia, pemerintah AS telah banyak 

memberikan kontribusi bagi Indonesia. Selain bantuan dari Pemerintah AS, 

Organisasi resmi dari Pemerintahan AS juga memberikan dukungan kuat untuk 

upaya penanganan wabah ini. Organisasi dibawah naungan Pemerintah AS yang 

bergerak di bidang pembangunan agency Internasional ini berupaya untuk 

membantu kelancaran Indonesia dalam menangani masalah wabah AI.  

USAID (United States Agency International Development) mempunyai 

banyak program untuk penanggulangan wabah AI di Indonesia. USAID telah 

membentuk surveilans kesehatan hewan dan penyakit jaringan kontrol di 324 
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kabupaten di Indonesia, melatih sukarelawan desa lebih dari 27.000 dan petugas 

kesehatan hewan 2151, dan disebarluaskan ratusan ribu materi pendidikan dan 

informasi.130
  

 

3.2 Program Bantuan Amerika Serikat di Indonesia 

Bantuan Luar Negeri merupakan mengalirnya modal maupun kebendaan 

atau berupa jasa-jasa kepada pihak lain di luar negeri dengan tujuan membantu 

atau dalam rangka kerja sama antara kedua belah pihak ataupun dengan tujuan 

tertentu.131 Berkaitan dengan hal ini, Amerika Serikat memberikan bantuan kepada 

Indonesia dan Negara lain yang positif terkena virus Avian Influenza  dengan 

berbagai tujuan yang meliputi kepentingannya. Bantuan Luar Negeri erat 

kaitannya dengan kepentingan ekonomi dan politik. Adapun antara ke dua Negara 

baik bagi Negara pemberi bantuan maupun Negara penerima bantuan keduanya 

memiliki pemikiran untuk tujaan dan kepentingan nasional bagi negara masing-

masing.  

Pemikiran mengenai berbagai kepentingan meliputi sisi ekonomis dan 

politis.132
 Faktor-faktor politis dan ekonomis sama pentingnya untuk Negara 

masing-masing. Namun semua itu tergantung pada Pemerintah tiap negara untuk 

bisa menciptakan manajemen yang baik untuk mengatur bantuan yang diberikan 

oleh negara lain. Hingga saat ini jarang sekali dijumpai kasus pemberian batuan 

Luar negeri yang bercorak murni ekonomis dan politis atau aspek lainnya. 

Melainkan membincangkan proses bantuan berupa hubungan ekonomi dan politik 

maupun lainnya secara timbal balik disertai dengan maksud dan tujuan tersendiri 

bagi Negara pemberi bantuan. 
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Seperti halnya Holsti membagi program bantuan Luar negeri ke dalam 4 

jenis, yaitu:
133

 

1. Bantuan Militer 

2.  Bantuan Tekhnik 

3.   Grant dan program komoditi impor 

4.   Pinjaman pembangunan. 

 

Amerika Serikat memberikan bantuan kepada Indonesia pada Indonesia 

berupa dana segar, bantuan peralatan, tenaga ahli, dan pelatihan untuk 

meningkatkan kemampuan diagnostik tenaga medis.134  

3.2.1 Bantuan dana Pada Oktober 2005 Amerika Serikat memberikan bantuan 

berupa dana sebesar US$ 25 Juta kepada Indonesia, Vietnam dan 

Kamboja.
135 Sesuai dengan komitmen Amerika Serikat untuk penanganan 

wabah Avian Influenza di Asia. Menteri Kesehatan dan Pelayanan 

Masyarakat Amerika Serikat yaitu Mike Leavitt dalam acara Jumpa Pers di 

Jakarta yang membahas mengenai issu Avian Influenza. Jumpa Pers tersebut 

dilakukan pada 18 Oktober 2005. Dalam jumpa pers tersebut dijelaskan 

bahwa Indonesia mendapatkan bantuan sebesar US$ 3 Juta karena Indonesia 

sebagai salah satu negara Asia yang frekuensi kasus flu burungnya terbilang 

signifikan.136 Selain itu Indonesia juga memiliki penduduk terbanyak dan 

risiko tebesar.137
 Indonesia harus Senantiasa memberikan informasi yang 

akurat serta transparan mengenai perkembangan flu burung di wilayahnya. 

Bantuan diberikan untuk mempermudah proses penanganan wabah Avian 

Influenza melalui Surveilans kasus di Indonesia.  
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Menurut Amerika Serikat melalui Menteri Menteri Kesehatan dan 

Pelayanan Masyarakat Amerika Serikat bahwa wabah Avian Influenza ini 

bukan lagi masalah kesehatan, namun juga melibatkan pada persoalan 

ekonomi, politik dan sosial.  Avian Influenza akan lebih berbahaya 

dibandingkan pandemik terakhir yang melanda dunia pada 1918. Kecapatan 

virus dalam bermutasi serta serangannya yang mematikan membuat flu 

burung berpotensi menjadi pandemik berikutnya. Pandemik itu akan terjadi 

ketika flu burung sudah menular antar manusia. Seluruh dunia harus 

waspada karena ruang gerak manusia saat ini tak dapat dibatasi, sehingga 

flu burung juga akan dengan mudah menular.  

Bantuan yang telah diberikan tersebut telah dijelaskan oleh Menteri 

Kesehatan Ibu RI Siti Fadilah Supari bahwa bantuan tidak diberikan dalam 

bentuk tunai melainkan berupa pelatihan dan program sosialisasi bagi 

petugas kesehatan maupun masyarakat awam.
138

 Selain itu bantuan juga 

berupa bantuan pengadaan laboratorium medis untuk meneliti sampel darah 

penderita flu burung serta alokasi dana untuk training di 44 rumah sakit di 

Seluruh Indonesia.
139

 

Proses pemberian bantuan sejumlah US$ 3 juta ke Indonesia dikirim 

melalui Ambasaador Amerika Serikat  yang ada di Indonesia dan kemudian 

diberikan ke NAMRU 2 dengan tujuan untuk penelitian H5N1 di Indonesia 

bersama Departemen Kesehatan RI.140 Bantuan diberikan untuk membantu 
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negara di Asia sesuai dengan komitmen Amerika Serikat untuk Asia. 

Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar US$ 3 juta untuk 

Indonesia mengingat Indonesia adalah negara yang berpenduduk padat 

sehinga rawan akan tertular virus Avian Influenza dari Amerika Serikat. 

Implementasi bantuan Bantuan sebesar U$ 3 juta dolar telah 

diberikan berupa uang tunai, bantuan peralatan, tenaga ahli, dan pelatihan 

untuk meningkatkan kemampuan diagnostik tenaga medis. Namun, dari 

pihak Indonesia bantuan berupa uang tunai tersebut dicairkan dan digunakan 

untuk berupa pelatihan dan program sosialisasi bagi petugas kesehatan 

maupun masyarakat awam. Bantuan tersebut juga berupa  pengadaan 

laboratorium medis untuk meneliti sampel darah penderita flu burung serta 

alokasi dana untuk training di 44 rumah sakit di Seluruh Indonesia. 

3.2.2 November 2005 Indonesia mendapatkan bantuan dana sebesar US$ 250 juta 

dari Amerika Serikat.
141

 Bantuan diberikan ketika Menko Kesra Alwi Sihab 

berkunjung ke Amerika Serikat dan melakukan pembicaraan berkaitan 

dengan wabah Avian Influenza yang saat ini sedang mengalami pandemik. 

Pembicaraan dilakukan Menko Kesra Alwi Sihab bersama Menteri 

Kesehatan AS Michael O. Leavitt serta Presiden Bank Dunia Paul 

Wolfowitz di Washington DC. Adapun upaya Amerika Serikat untuk 

menghambat pandemic virus antara lain melalui programnya yang 

dinamakan National Strategy to Safeguard Against the Danger of Pandemic 
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Influenza.
142

 Melalui program tersebut Amerika Serikat mencairkan dana 

sebesar US$ 250 juta. Amerika Serikat berharap dapat melakukan kerja 

sama dengan Indonesia melalui wabah Avian Influenza baik melalui bantuan 

dana maupun alih tekhnologi.
143

 

Bantuan dana yang diberikan AS antara lain digunakan untuk 

membangun system peringatan dini melalui optimalisasi kinerja surveillans. 

Surveillans bertujuan untuk mendeteksi penularan flu burung dari unggas ke 

manusia. Dengan memberikan pelatihan SDM di Indonesia untuk 

mambangun Surveillans. Pemerintah AS juga akan membantu 

meningkatkan fasilitas sejumlah laboratorium di Indonesia agar memenuhi 

standar keamanan internasional. Dengan demikian, penyebaran virus lebih 

terpantau dan mempercepat identifikasi virus pada korban. 

3.2.3 Program pengendalian flu burung di Indonesia didukung oleh USAID Sejak 

tahun 2005, Indonesia diberi bantuan dana dari USAID sebesar 42,88 juta 

US Dollar.
144

 Bantuan dicairkan untuk mencegah dan mengendalikan flu 

burung di Indonesia. Program National Strategy to Safeguard Against the 

Danger of Pandemic Influenza yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan 

Indonesia merupakan kerja sama untuk mengatasi ancaman global dari 

wabah virus Avian Influenza.  

Tujuan dari AS sendiri adalah agar tidak terjadi pandemic meskipun 

Negaranya belum terinfeksi. Mengingat dampak virus yang cukup 

kompleknya terhadap berbagai bidang sehingga dapat mengancam stabilitas 
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keamanan AS. Selain itu AS juga ingin membantu Indonesia dalam 

menangani wabah Avian Influenza, melalui berbagai bentuk bantuan baik 

berupa dana maupun alih tekhnologi penanganan wabah Avian Influenza. 

3.2.4 The Community-Based Avian Influenza Control Project (CBAIC) 

merupakan proyek dari USAID (United States Agency for International 

Development) dengan tujuan   untuk  meningkatkan persiapan dan kapasitas 

penanggulangan Avaian Influenza di Indonesia. Proyek didanai oleh USAID 

sendiri. Program ini memberikan bantuan kepada Komite Nasional 

Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi 

Influenza  (KOMNAS FBPI) Nasional, guna melatih dan memberdayakan 

masyakat, dan memfasilitasi penyusunan rencana  surveilans flu burung 

tingkat masyarakat dan tindakan tanggapan, dan meningkatkan biosekuritas 

serta potensi keuntungan melalui inisiatif kemitraan sektor swasta.145 

CBAIC (The Community-Based Avian Influenza Control Project) 

ada sejak tahun 2006. Merupakan bagian dari strategi United States Agency 

for International Development (USAID) di Indonesia. CBAIC ada dengan 

harapan dapat menurunkan risiko flu pandemik. Karena Indonesia 

merupakan negara kepulauan yang padat penduduk dan memiliki banyak 

unggas, negara ini merupakan negara yang sangat sesuai bagi kehidupan 

virus flu burung dengan patogenitas. 
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Salah satu bentuk program CBAIC (The Community-Based Avian 

Influenza Control Project) yakni PSP (Program Private Sector 

Partnership). Tujuan program ini untuk mengembangkan model layanan 

konsultasi atau  pendampingan untuk biosekuriti yang berkesinambungan 

secara komersial dengan menargetkan farm unggas komersial (Sektor 3) di 

Jawa Barat. PSP (Program Private Sector Partnership) telah membentuk 

kemitraan dengan melakukan beberapa pemeran industri besar dan tengah 

bekerja dengan sebuah asosiasi peternak kecil untuk meningkatkan praktek 

biosekuriti di tingkat peternakan kecil.
146

 

CBAIC (The Community-Based Avian Influenza Control Project) 

focus pada tiga komponen antara lain yakni : 

a. Bekerja untuk memperkuat dan kesiapsiagaan menghadapi pandemic 

Avaian Influenza di provinsi, local dan nasional dengan kordinasi dengan 

komite Nasional untuk flu burung di Indonesia. 

b. Mengatur dan mengkoordinir kegiatan masyarakat untuk pengawasan 

dan respon terhadap hewan serta manusia. 

c. Bekerja untuk menyempurnakan dan memperluas komunikasi perubahan 

perilaku untuk populasi sasaran Avaian Influenza dalam sector swasta, 

media dan pejabat pemerintah. 

CBAIC telah membantu Indonesia dalam mengurangi risiko 

penularan Avaian Influenza di berbagai daerah. Selain itu CBAIC juga 

bekerja sama dengan produsen unggas komersial untuk meningkatkan 
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biosekuriti dan manajemen usaha ternak guna meningkatkan produktivitas 

dan pengendalian terhadap penyakit ini. Setelah 4 tahun berlangsung 

kerjasama antara USAID dengan Indonesia, tahun 2010 CBAIC 

mengadakan konferensi untuk melanjutkan kembali kerjasamanya agar tidak 

ada lagi pandemic di Indonesia. Melanjutkan Upaya Penurunan Risiko Flu 

Burung Melalui Kemitraan serta mendorong dan memperkuat komitmen di 

tingkat kabupaten, propinsi, dan nasional untuk terus melanjutkan upaya 

pengendalian dan pengurangan risiko flu burung ke depan.
147

 

Membina kerjasama antar sektor mulai dari pemerintah, swasta, serta 

melalui membangun kemitraan dengan masyarakat dalam rangka menyusun 

suatu strategi bersama merupakan cara terbaik untuk mengurangi resiko 

penularan flu burung. Adanya kordinasi antar masyarakat sangat diperlukan 

demi tercapainya program tersebut. Dalam konferensi itu dijelaskan Untuk 

ke depannya, USAID akan terus mendukung berbagai pencegahan dan 

melakukan upaya pengendalian terhadap pandemi influenza, di mana 

melalui hal tersebut maka akan tercipta keberhasilan dari program CBAIC. 

3.2.5 Pada tahun 2006 Indonesia membentuk Unit Pengendali Penyakit Avian 

Influenza yang berfungsi sebagai koordinator pengendalian flu burung pada 

unggas. 148 Tahun 2006 dengan bantuan Lembaga Internasional FAO (Food 

Agricultural Organization), Departemen Pertanian membentuk pusat 

pengendalian penyakit flu burung didaerah Local Deasease Control Centre 
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(LDCC). LDCC ini beranggotakan petugas pelacak (Participatory Disease 

Surveilance – PDS) yang bertugas melacak keberadaan penyakit flu burung 

di wilayah kabupaten/kota, dan petugas perespon (Participatory Disease 

Response– PDR) yang bertugas merespon atau menindaklanjuti  kasus yang 

ditemukan oleh tim pelacak. Sampai bulan Maret 2007 telah terbentuk 12 

LDCC di sembilan propinsi dari 33 propinsi yang ada di Indonesia. 

Kegiatan pengendalian wabah Avian Influenza merupakan kerjasama 

teknis antara Kementerian Pertanian & FAO disupport oleh negara donor 

dari USAID (Amerika), AUSAID (Australia) & JTF (Jepang). Dana bantuan 

tersebut disalurkan melalui FAO kepada pihak pemerintah Indonesia 

(Kementerian Pertanian R.I.) melalui proyek “The Immediate Assistance 

Forr Strenghtening Community based Early Warning & Reaction tto Avian 

Influenza”. FAO (Food Agricultural Organization)  memberikan bantuan 

dana sebesar 390.000 dollar AS atau setara dengan Rp 3,276 miliar kepada 

Indonesia untuk menanggulangi wabah flu burung. Bantuan itu diberikan 

Perwakilan Organisasi Pertanian dan Makanan Dunia di Indonesia.
149

 

3.2.6 USAID mendukung berdirinya NAMRU-2 di berbagai daerah untuk 

mengawasi perkembangan penyakit yang berbasis laboratorium terutama 

untuk daerah yang beresiko tinggi terkena flu burung. Penyuluhan melalui 

Perubahan perilaku akan pengetahuan tentang flu burung dan menyebarkan 

pesan tersebut melalui berbagai media massa dan materi informasi lainnya 

seperti poster dan brosur. Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan 
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materi informasi dan edukasi tersebut sehingga diharapkan masyarakat 

dapat mengubah perilaku untuk mengurangi penyebaran flu burung dan 

resiko yang mengenai pada manusia itu sendiri. Melakukan penelitian 

operasional dengan bekerja sama dengan ILRI (International Livestock 

Research Institute) untuk menemukan cara penanggulangan yang efektif 

demi menanggulangi dampak flu burung di Indonesia.
150

 

3.2.7 Tahun 2008 pemerintah AS memberikan dana hibah kepada Indonesia, dana 

tersebut diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Tangerang, 

Banten. Dana digunakan untuk penanganan virus flu burung atau Avian 

Influenza (AI) sebesar Rp15 miliar. Bantuan diberikan langsung oleh Duta 

Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Cameron R Hume.  

Bantuan dana tersebut diberikan oleh DUBES AS di Indonesia 

langsung pada saat AS melakukan kunjungan ke Tangerang. Kunjungan 

Dubes AS di Indonesia ke Tangerang disebabkan Karena di tangerang telah 

tercatat kasus flu burung yang mencapai 16 kasus di Kabupaten Tangerang 

yang terdiri atas 14 warga yang meninggal dunia dan dua penderita lainnya 

berhasil diselamatkan.
151

 Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai 

program penanganan dan sosialisasi virus mematikan Avian Influenza serta 

Sosialisasi flu burung yang akan melibatkan masyarakat dan sejumlah siswa 

sekolah agar mengetahui dan mengenali deteksi dini terhadap antisipasi 

penyakit berbahaya tersebut. 
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Berdasarkan Pendekatan Liberalisme dalam kajian ilmu Hubungan 

Internasional, Negara merupakan sebuah instrumen atau alat untuk 

mencapai tujuan-tujuan hidup bermasyarakat. Tugas negara adalah menjadi 

fasilitator dalam pencapaian tujuan individu atau kelompok sesuai dengan 

prinsip-prinsip demokrasi.152 Dalam hal ini, sesuai dengan pembahasan 

peneliti bahwa AS sebagai negara ikut serta dalam melindungi warga 

negaranya agar tidak merasa terancam karena wabah Avian Influenza. 

Pendekatan Liberalis mengarah pada membentuk sebuah kerja sama dengan 

negara lain demi mencapai sebuah kepentingan. Pencapaian kepentingan 

didahuli dengan pemeberian bantuan. Pemberian bantuan untuk penanganan 

wabah Avian Influenza di Indonesia sesuai dengan tujuan Amerika Serikat. 

Program bantuan yang menimbulkan dampak bagi negara yang menerima 

bantuan.  
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BAB IV 

KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT DALAM PROGRAM 

PENANGANAN WABAH AVIAN INFLUENZA DI INDONESIA  

 

Bantuan Luar Negeri yang diberikan Amerika Serikat untuk Indonesia 

antara lain sebagai wadah untuk menangani wabah Avian Influenza agar tidak 

terjadi pandemi di Dunia. Melalui berbagai program bantuan yang diberikan 

Amerika Serikat pada Indonesia adalah dalam rangka melindungi masyarakatnya 

dari ancaman penularan wabah flu burung. Apabila Amerika Serikat melindungi 

masyarakatnya melalui berbagai cara, mengingat dampak virus Avian Influenza 

yang mudah menyebar dan berpotensi menimbulkan pandemik. Hal tersebut 

merupakan kepentingan Amerika Serikat dari sisi keamanan nasional yang 

mengancam keamanan insani (Human Security) masyarakat AS akibat wabah 

Avaian Influenza yang meluas. Serta melindungi warga negaranya dari ancaman 

wabah Avaian Influenza sebagai wujud pencapaian tujuan negara.  

 

4.1 Kepentingan Keamanan Nasional Amerika Serikat 

 Kepentingan Nasional terdiri dari kepentingan Nasional vital dan 

kepentingan Nasional non vital. Kepentingan nasional vital berkaitan dengan 

kelangsungan hidup suatu negara serta nilai-nilai inti yang menjadi identitas 

kebijakan luar negerinya.153 Negara akan menggunakan segala instrumen yang 

dimiliki termasuk kekuatan militer untuk mempertahankannya. Keamanan 

Nasional merupakan salah satu kepentingan utama suatu negara. Keamanan 
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Nasional merujuk kepada kebijakan publik untuk memastikan keselamatan dan 

keamanan negara melalui penggunaan kekuatan ekonomi, militer,perjalanan 

diplomasi baik dengan jalan damai maupun perang.
154

 Suatu Negara dikatakan 

aman apabila negara tersebut bebas dari segala macam ancaman. Oleh karena itu, 

untuk mempertahankan keamanan Nasional suatu negara bersedia untuk 

melakukan segala macam cara termasuk dengan kekuatan militer untuk 

mempertahankannya.  

Bergesernya pemikiran mengenai isu-isu masalah keamanan nasional yang 

tidak lagi hanya pada masalah militer, namun pada masalah-masalah antara lain 

kemiskinan, pengangguran, krisis ekonomi, bencana alam serta wabah penyakit.155 

Masalah-masalah diatas akan mempengaruhi keamanan insani (Human Security) 

suatu Negara, jika masalah tersebut bersifat mengancam. Ancaman yang 

mengarah pada terganggunya keamanan nasional, keamanan kesehatan 

masyarakat suatu negara.  

Wabah Avian Influenza yang sifatnya mudah bermutasi dan berpotensi 

terjadi suatu pandemic menjadikan negara maju di dunia ini mengkhawatirkan 

akan dampak yang terjadi bagi Negaranya. Indonesia merupakan Negara yang 

terinfeksi virus Avian Influenza dengan strain yang cukup ganas sehingga 

Amerika Serikat ingin melindungi Negaranya dari virus ganas tersebut. Upaya 

yang dilakukan Amerika Serikat merupakan strategi Amerika Serikat agar 

stabilitas keamanan Negara nya tidak terganggu. 
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Keamanan Nasional merupakan sebuah penjabaran mengenai keadaan 

dimana unsur-unsur seperti kedaulatan, wilayah, penduduk, atau warga Negara, 

basis ekonomi, Pemerintah, dan sistem konstitusi serta nilai-nilai hakiki terjamin 

keberadaanya. Serta dapat menjalankan fungsi sesuai dengan tujuan tanpa adanya 

gangguan atau ancaman dari berbagai pihak.
156

 Kasus flu burung yang meluas ini 

merupakan isu keamanan yang memunculkan Existential Threat. Existential 

Threat adalah ancaman eksistensial yang mana diperlukannya langkah atau 

kebijakan darurat untuk mengatasi atau menghadapinya, dan penggunaan 

mekanisme di luar prosedur politik atau kebijakan publik dalam situasi normal. 

Melalui kasus wabah Avaian Influenza ini, AS melakukan strategi agar wabah 

tidak meluas serta mengancam masyarakat AS. 

Adanya NAMRU-2 di Indonesia, merupakan suatu bentuk upaya Amerika 

Serikat untuk melindungi Negaranya dari virus yang mematikan sehingga 

keamanan AS tidak terancam. Berawal dari melakukan penelitian mengenai 

wabah pes yang terjadi di Boyolali, Jateng keberadaan NAMRU-2 semakin 

dipercaya dengan adanya penelitian mengenai virus malaria yang terjadi di Papua. 

Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antara kedua belah pihak 

yang diwakili oleh Menteri Kesehatan masing-masing Negara. Adapun nota 

kesepahaman tersebut yaitu berisi: 

1. Indonesia diwajibkan memberikan kekebalan diplomatik bagi stafnya untuk 

memasuki wilayah Indonesia dengan bebas dan para personel NAMRU-2 dapat 

leluasa bergerak kemanapun seperti layaknya para diplomat saat berada di 

Indonesia.  
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2. Personel Laboratorium NAMRU-2 mendapat pembebasan pajak pengimpor 

mobil, motor dan barang lainnya.  

3. Pemerintah Indonesia wajib menyediakan rumah yang memadai bagi para 

personel NAMRU-2 asal Amerika Serikat. 

4. Setiap 10 tahun kerja sama dilakukan evaluasi dan dapat ditinjau ulang kualitas 

kerjasama tersebut. 

Menurut situs internet milik ”Global Emerging Infections and Respon 

System” yang mana merupakan situs resmi dari Departemen Pertahanan Amerika 

Serikat meenyebutkan bahwa NAMRU-2 pertama kali berada di Indonesia pada 

1970 untuk meneliti penyakit-penyakit menular bagi kepentingan Angkatan Laut 

Amerika Serikat maupun Departemen Pertahanan Amerika Serikat. NAMRU-2 di 

Indonesia bukan karena Amerika Serikat ingin membantu Indonesia namun untuk 

misi pertahanan keamanan AS sendiri. Kepentingan yang terselubung melalui 

bantuan yang diberikan AS ke Indonesia. Indonesia hanyalah sebagai perantara 

untuk mewujudkan Kepentingan pertahanan keamanan AS agar terhindar dari 

segala virus yang mematikan dan memberikan dampak yang cukup berbahaya 

bagi AS.  

Laboratorium NAMRU didirikan untuk meningkatkan kesiapan medis 

sekaligus menurunkan resiko bagi ketahanan Nasional AS. NAMRU-2 juga 

berguna untuk mencegah penyakit menular bagi tentara AS yang beada di 

kawasan tropis Asia Pasifik. 
157

 Dalam situs Internet milik Departemen AS 

menegaskan bahwa:
158
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”NAMRU-2 also participates in a number of US military exercise such as 

Cobra Gold, Tandem Thrust, and CARAT Cruise.”  

 

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa NAMRU-2 juga berpartisipasi 

dalam sejumlah latihan militer AS, seperti Cobra Gold, Tanden Thrust dan 

CARAT Cruise. Menariknya, personel TNI tidak dilibatkan dalam latihan 

tersebut. Angkatan Laut AS mempunyai kemampuan yakni kemampuan di bidang 

militer dan penelitian medis, sedangkan pihak RI hanya diwakili unsur sipil 

sebagai peneliti. Inilah yang  membuat kerjasama RI-Amerika Serikat dalam 

laboratorium medis Angkatan Laut Amerika Serikat NAMRU-2 kurang 

seimbang.
159

 

 

4.2 Kepentingan Keamanan Kesehatan (Health Security) 

 Pembahasan mengenai kesehatan adalah tentang kekhawatiran AS 

terhadap perkembangan penyakit flu burung di Indonesia. AS khawatir kalau flu 

burung sampai mewabah ke AS.  Amerika Serikat khawatir epidemic influenza 

tahun 1918 yang menewaskan lebih dari setengah juta orang Amerika terulang 

kembali. Ketakutan akan terjadinya pandemi influenza,  kemudian AS melakukan 

kerja sama di bidang kesehatan kepada Indonesia guna menangani masalah wabah 

AI. Berawal dari kerja sama, kemudian AS memberikan bantuan secara pribadi 

maupun melewati organisasi Internasional untuk menangani masalah wabah AI 

ini.  
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Pada bulan November 2005, Presiden Bush telah mengumumkan 

berlakunya Strategi Nasional untuk menghadapi pandemi influenza dan sekaligus 

mengajukan dana darurat yang diperlukan sebesar 7,1 miliar dollar AS kepada 

Kongres AS. Dana ini dibutuhkan antara lain untuk mempersiapkan stok vaksin 

cukup untuk melindungi 20 juta rakyat AS dan satu miliar dollar AS untuk obat 

antiviral. 
160

 hal tersebut dilakukan AS agar Negaranya terhindar dari bahaya AI 

yang semakin berbahaya dan mengancam. Program-program tersebut digunakan 

untuk melindungi AS dari ancaman virus AI. Kemudian pada bulan Mei 2006 

Presiden Bush telah mengumumkan Rencana Pelaksanaan Strategi Nasional untuk 

Pandemi Influenza yang akan melibatkan berbagai pihak, baik departemen 

maupun badan di tingkat federal, negara bagian, maupun institusi di tingkat lokal. 

Strategi didasarkan atas kesiap siagaan dan komunikasi, surveilans dan deteksi, 

dan respons serta penanggulangan wabah.161 Amerika Serikat menginginkan 

keamanan bagi warga Negaranya, agar wabah AI tidak sampai pada Amerika 

Serikat. Sehingga wabah tidak meluas dan mengancam kesehatan masyarakat.  

Kemitraan yang kuat antara AS dengan FAO merupakan komponen pokok 

dari upaya internasional AS guna  untuk mengontrol Highly Pathogenic Avian 

Influenza (HPAI) atau flu burung dengan patogen yang ganas bersumber pada 

hewan. AS sebagai negara pendonor bagi negara lain melalui FAO, kemudaian 

bantuan disalurkan kepada negara lain yang membutuhkan. Tidak hanya dengan 

FAO  saja, AS juga menjalin hubungan baik dengan Organisasi Internasional lain 

seperti WHO, USAID, dan organisasi kesehatan dunia lainnya.  
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Pemberian bantuan yang mengarah pada pencapaian kepentingan Amerika 

Serikat di Indonesia, pencapaian kepentingan keamanan nasional yang terdiri dari 

keamanan manusia dan keamanan kesehatan manusia. Amerika Serikat 

memberikan bantuan kepada Indonesia dengan harapan dapat mengurangi potensi 

penularan wabah AI di Indonesia sehingga Indonesia bebas akan virus AI. 

Apabila Indonesia aman dan bebas dari ancaman wabah AI maka Amerika Serikat 

tidak perlu cemas akan ancaman wabah AI dari Indonesia. 

Program bantuan yang diberikan Amerika Serikat mempunyai keuntungan 

positif bagi masyarakat Indonesia. Keuntungan tersebut yaitu dapat mengurangi 

resiko penularan wabah AI sehingga pandemi AI tidak bisa meluas. Wabah flu 

burung telah terjadi pada berbagai jenis unggas di Indonesia, di Tahun 2003 

wabah flu burung telah menyerang unggas antara lain ayam, burung puyuh, dan 

kalkun hingga menyebabkan kematian. Hingga Desember 2003, kasus kematian 

flu burung pada unggas di Indonesia terjadi di 9 propinsi, di 62 kab/kodya sekitar 

4.179.270 ekor unggas.
162

  

Tabel 2 

Kasus kematian flu burung pada unggas di Indonesia kalkulasi Per tahun nya 

 

No Tahun Propinsi Kab/Kodya Kematian/ekor 

1 2003 9 62 4.179.270. 

2 2004 17 102 6.149.270. 

3 2005 18 66 1.038.299 

4 2006 27 197 1.156.097 

5 2007 27 200 438.781 

6 2008 18 197 60.319 

Sumber: UPPAI/Direktorat Kesehatan Hewankalkulasi  
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Tabel diatas adalah kalkulasi kematian unggas akibat wabah AI per 

tahunnya. Kematian pada unggas mengalami penurunan. Penanganan yang  

dilakukan pemerintah dan bekerja sama dengan Negara lain guna menangani 

masalah wabah H5N1 di Indonesia. Adanya bantuan yang diberikan AS dapat 

mengurangi jumlah kematian pada unggas. Selain menyerang unggas, Flu burung 

juga menyerang manusia. Tabel dibawah ini adalah akumulasi jumlah kasus flu 

burung pada manusia sejak tahun 2003 hingga 2009. 

Tabel 3 

Akumulatif  kasus flu burung pada manusia di Indonesia  

sejak tahun 2003 hingga 2009 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 JUMLAH 

K M K M K M K M K M K M K M K M 

0 0 0 0 20 13 55 45 42 37 24 20 20 19 161 134 

Keterangan : K = Kasus M = Kematian 

Sumber : World Health Organization (Hanya berdasar pada peneguhan 

Laboratorium) 

 

Jumlah akumulasi kasus flu burung pada manusia terhitung sejak tahun 

2003 sampai dengan 2009. Melalui grafik di bawah ini penulis lampirkan untuk 

mempermudah dalam menjelaskan fluktuasi angka resiko penularan flu burung 

baik kasus maupun kematian. 
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Grafik 1 

Akumulasi kasus flu burung pada manusia di Indonesia  

sejak tahun 2003 hingga 2009 

 

 

 

Berdasarkan grafik di atas menggambarkan bahwa tahun 2003 hingga 

2004, Indonesia belum tertular wabah flu  burung pada manusia. Tahun 2005 

kasus pertama flu burung di Indonesia, terjadi pada keluarga Iwan Iswara beserta 

2 puterinya Sabrina dan Thalita.
163

 Iwan dan kedua puterinya meninggal secara 

berurutan tanggal 9, 12 dan 14 Juli 2005. Keluarga Iwan tinggal di Kabupaten 

Tangerang. Tindakan lebih lanjut untuk kasus ini yaitu penelitian lebih lanjut di 

Laboratorium. Laboratorium LitBang DepKes dan Laboratorium NAMRU 2 

melakukan penelitian. Laboratoium milik Amerika Serikat NAMRU 2 di 

Indonesia bertugas untuk mencegah dan membantu Indonesia melakukan 

penelitian jika terdapat virus berbahaya di Indonesia. Dalam kasus ini, 

Laboratorium NAMRU 2 melakukan penelitian terhadap Iwan. Kesimpulan 
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  dr. drh. Mangku Sitepoe. 2010. “Kontroversi menghadapi penyakit flu burung di Indonesia”. 

JAKARTA. Fakultas kedokteran Universitas Indonesia. 
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terakhir berdasar uji laboratorium dan peneguhan laboratorium rujukan WHO di 

Hongkong, ayah dan 2 puterinya itu dinyatakan positif mengidah flu burung 

dengan komplikasi bakteri. 

Tahun 2005 merupakan awal kasus penularan yang menyebabkan 

kematian. Indonesia tergolong negara yang tinggi akan resiko penularan wabah AI 

mengingat jumlah penduduk yang cukup banyak. Ketakutan negara lain akan 

pandemi influenza menjadikan Negara Maju ingin melakukan pencegahan 

terhadap wabah AI. Amerika Serikat melakukan tindakan dengan mengeluarkan 

kebijakan agar virus AI tidak menyebar hingga ke Negaranya. Amerika Serikat 

melalui Presiden G.W. Bush mengeluarkan kebijakan dengan melakukan strategi 

Nasional untuk menghadapi Pandemi AI. November 2005, presiden Bush 

mengumumkan berlakunya strategi nasional dan sekaligus mengeluarkan dana 

darurat sebesar 7,1 M dolar AS. Dana tersebut digunakan untuk membeli anti 

virus bagi Negaranya.  

Sejak tahun 2005 USAID memberikan bantuan dana sebesar 42,88 juta US 

Dollar telah dicairkan untuk mencegah dan mengendalikan flu burung di 

Indonesia. Program yang dijalankan adalah Persiapan dan Pengendalian Flu 

Burung Membentuk program pengendalian berbasis masyarakat yang diberi nama 

Community-Based Avian Influenza Control (CBAIC). Program CBAIC (The 

Community-Based Avian Influenza Control Project) merupakan strategi USAID di 

Indonesia untuk membantu menurunkan resiko penularan wabah AI di sektor 

daerah. Program PSP (Programe Private Sector Partnership) di Jawa barat sudah 

menunjukkan hasil dalam hal pelaksanaan biosecurity. Melakukan kerjasama 
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dengan membentuk kemitraan dengan beberapa pemeran industri besar dan 

perkumpulan peternak kecil demi meningkatkan prakek biosecurity di tingkat 

peternakan kecil.
164

 Setelah program PSP sukses di Indonesia. 

Jawa barat dijadikan tempat pelaksanaan program dari USAID yaitu 

proyek CBAIC (The Community-Based Avian Influenza Control Project) 

dilakukan guna menghambat resiko kematian akibat virus AI. Berdasarkan 

laporan dari Posko KLB Ditjen P2PL Departemen Kesehatan,  Jawa Barat berada 

pada urutan pertama. CBAIC dilakukan di Jawa barat karena Jawa barat 

merupakan lokasi dimana hampir 70% dari kasus flu burung pada manusia dan 

hewan yang telah dilaporkan secara nasional.  

Tabel 4 

Perkembangan kasus flu burung pada manusia di Indonesia akumulatif sejak Juli 

2005 sampai dengan 13 Februari 2006 berdasarkan provinsi penyebarannya 

 

JAKARTA 
JAWA 

BARAT 
BANTEN 

JAWA 

TENGAH 
LAMPUNG 

K M K M K M K M K M 

8 7 10 8 4 3 1 0 3 O 

Keterangan : K = Kasus  M = Kematian 

Sumber : Posko KLB Ditjen P2PL Departemen Kesehatan 

  

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa Jawa Barat merupakan provinsi 

yang rawan akan resiko virus AI. Pelaksanaan program dari CBAIC (The 

Community-Based Avian Influenza Control Project) tepat sasaran yaitu pada 

daerah yang tinggi akan resiko terinfeksi virus AI. CBAIC (The Community-

Based Avian Influenza Control Project) telah berhasil mengurangi resiko 

penularan virus AI di puluhan ribu desa di Indonesia sesuai dengan misi 
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  “The community based avian Influenza Control Project” Dalam 

http//www.dai.com/pdf/cbaic_psp_flyer_-_indo_-2010.pdf 
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terbentuknya program tersebut.
165

 April 2010 USAID mengadakan seminar 

dengan tujuan untuk mendorong dan memperkuat komitmen di tingkat kabupaten, 

provinsi dan Nasional untuk melanjutkan upaya pengendalian dan pengurangan 

resiko flu burung 4 tahun silam. Cara terbaik untuk menekan angka resiko 

penularan virus AI adalah dengan membina kerja sama antar sektor pemerintah, 

swasta, dan juga melalui kemitraan dengan masyarakat dalam rangka menyusun 

strategi bersama. Selanjutnya akan penulis gambarkan perkembangan kasus flu 

burung pada manusia di Indonesia Provinsi  Jawa Barat tahun 2005 s/d 2010 

dalam bentuk tabel. 

Tabel 5 

Perkembangan kasus flu burung pada manusia di Indonesia Provinsi  Jawa Barat  

tahun 2005 s/d 2010 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 JUMLAH 

K M K M K M K M K M K M K M 

3 2 22 17 5 4 4 4 6 6 0 0 40 34 

Keterangan : K = Kasus    M = Kematian 

Sumber  : Departemen Kesehatan RI 

 

Perkembangan kasus flu burung pada manusia di Indonesia Provinsi  Jawa 

Barat tahun 2005 s/d 2010 dicantumkan dalam bentuk grafik. 
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Grafik 2 

Perkembangan kasus flu burung pada manusia di Indonesia Provinsi  Jawa Barat  

Tahun 2005 s/d 2010 

 

 
Keterangan:  

Sumber: Departemen Kesehatan RI 

 

Program CBAIC (The Community-Based Avian Influenza Control Project) 

yang dilakukan di Jawa barat mengalami kesuksesan dengan berkurangnya jumlah 

kasus serta kematian. Tahun 2006 di Jawa Barat kasus flu burung berada di angka 

tertinggi hingga 2010  22 kasus, dan 17 angka kematian dan menurun di tahun 

2007. Tahun 2007 hanya ada 5 kasus dan 4 kasus yang mengakibatkan kematian. 

Fluktuasi peningkatan dan penurunan baik kasus maupun angka kematian tidak 

sedrastis tahun 2006 hingga 2007. Kenaikan yang stabil di tahun 2008 ke 2009. 

Tahun 2010 Jawa Barat tidak ditemukan kasus maupun korban meninggal, 

ditunjang dengan berjalannya kerja sama yang kedua CBAIC dengan Provinsi 

Jawa Barat guna menekan resiko penularan AI di Indonesia.  
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Tahun 2008 Kabupaten dan kota Tangerang mendapatkan dana hibah 

sebesar Rp. 15 Miliar. Dana hibah ini di gunakan untuk menekan angka kematian 

dan kasus akibat penularan virus AI. Amerika Serikat diwakili oleh Duta Besar 

AS datang ke Indonesia memberikan dana tersebut karena melihat angka kasus 

dan kematian yang cukup besar di Tangerang. Telah tercatat 16 kasus dan 

menyebabkan kematian warga sejumlah 14 orang.
166

 Dana tersebut juga 

digunakan untuk program sosialisasi terhadap masyarakat Tangerang terutama 

bagi siswa sekolah agar mereka mengetahui dan bisa mendeteksi lebih awal 

tanda-tanda penularan flu burung.  Setelah program CBAIC masuk ke kota Bogor, 

tata letak para pedagang di pasar ini menjadi lebih baik dan tertata lebh rapi. Para 

pedagang ayam dapat berjualan dan diposisikan lebih terkonsentrasi, agak jauh 

dari pedagang lain. Kontrol yang ketat dari masyarakat dan pemerintah setempat 

sangat diperlukan demi terwujudnya tujuan program CBAIC. Program CBAIC 

merupakan program kerja sama USAID, Komisi Nasional Flu Burung, PMI dan 

didukung oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian dan Peternakan setempat. 

PMI terus melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap relawan-relawan yang 

telah menjadi bagian dari program CBAIC. 

Seiring dengan  keberhasilan program USAID di provinsi Jawa Barat 

maka daerah-daerah lain pun di jalankan program serupa. Pengendalian flu burung 

merupakan  prioritas utama untuk Badan Kesehatan Dunia (WHO) secara global 

dan pengendalian ini dicapai melalui pemberian bantuan teknis kepada negara-

negara anggota WHO dan melalui mobilisasi sumber daya atas nama negara 

anggota termasuk Indonesia.Di Indonesia, WHO telah berfokus pada penguatan 

surveilans dan respon di setting desentralisasi.  
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 ”Tangerang dapat bantuan 15M dari AS untuk tangani flu Burung”  dalam 
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Pada awalnya Departemen Kesehatan (Depkes) yang dibantu oleh WHO 

bekerja untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan staf kesehatan terkait 

dengan pencegahan dan pengendalian flu burung. Pelatihan dasar untuk Tim 

Respon Cepat telah dilakukan untuk semua dinas kesehatan propinsi di Jawa, 

Sumatera, Kalimantan, Bali dan Sulawesi selatan. Setelah itu, pelatihan yang 

sama dilakukan untuk dinas kesehatan kota/kabupaten di propinsi propinsi 

tersebut. 

Saat Indonesia berada pada situasi KLB (Kondisi Luar Biasa) unggas 

tertular wabah AI, NAMRU-2 di Indonesia bekerja sama dengan DepKes RI 

menerima spesimen-spesimen kasus Flu burung dari berbagai daerah di Indonesia 

untuk di verifikasi dan dikirimkan ke Atlanta, Amerika Serikat. Laboratorium 

rujukan bagi spesimen yang berhubungan dengan flu burung oleh Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departeman Kesehatan RI.
167

  Selain 

melakukan penelitian strain virus AI, NAMRU 2 juga melakukan penelitian 

operasional bekerjasama dengan ILRI (International Livestock Research 

Institute). Melakukan penelitian guna menemukan cara penanggulangan dampak 

flu burung di Indonesia.  

Tahun 2010 CBAIC kembali melakukan kerjasama demi mengurangi 

angka resiko terinfeksi virus AI. Melakukan komitmen di tingkat kabupaten, 

propinsi, dan nasional untuk terus melanjutkan upaya pengendalian dan 

pengurangan risiko flu burung. Program CBAIC (The Community-Based Avian 

Influenza Control Project )ini melatih para kordinator flu burung di Desa-desa 

untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan wabah AI. CBAIC juga 

bekerjasama dengan LSM lokal untuk menyebarkan informasi pencengahan, 

pengawasan dan pelaporan penanggulangan Flu Burung ke desa-desa, dan melatih 
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sukarelawan desa untuk turut serta melakukan usaha pencegahan flu burung 

dengan menyebarkan informasi ke masyarakat supaya dapat mengubah kebiasaan 

atau perilaku yang mungkin berbahaya.
168

 

Melalui program CBAIC, masyarakat menjadi bertambah pengetahuan 

akan wabah AI. Sehingga ketakutan dalam mengkonsumsi ayam tidak lagi terjadi. 

Masyarakat semakin mengerti gejala awal terinfeksi flu burung. Selain itu 

masyarakat bisa melakukan tindakan untuk apabila terjadi penularan secara 

mendadak. Kampanye bahwa ayam tidak berbahaya, memberikan Pengetahuan 

untuk proses memasak unggas maupun telur dengan benar maka akan menjauhkan 

resiko penularan AI.169  
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  “Program Pemerintah tentang flu burung” Dalam 

http://dinaskesehatan.kotabogor.go.id/clinics/26/news_entries/2. Diakses pada 17 Juli 2011 
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Keberhasilan USAID dapat dilihat melalui penurunan resiko penularan 

secara global di Indonesia. Ditahun 2010 penularan terjadi sejumlah 3 kasus 

dengan 2 diantaranya mengalami kematian. Bandingkan dengan tahun 2006 yang 

jumlah penularanya mencapai 55 kasus dengan diantaranya 45 orang meninggal 

dunia. ( lihat tabel) 

Di berbagai daerah di Indonesiapun penurunan resiko Avian Influenza 

melaui program CBAIC terjadi penurunan yang signifikan. Data-data dari 

penurunan itu dapat di lihat dalam table berikut ini: 

Provinsi 
2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Cases Death Cases Death Cases Death Cases Death Cases Death Cases Death 

Sumatra Utara 7 6 1 1 0 0 0 0 0 0 8 7 

Sumatra Barat 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 

Riau 0 0 5 4 3 2 2 2 0 0 10 8 

Sumatra Selatan 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Lampung 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 

Banten 4 4 10 8 7 5 4 3 2 1 27 21 

Jakarta 11 10 8 7 4 4 3 3 0 0 26 24 

Jawa Barat 22 18 4 3 4 4 6 6 0 0 36 31 

Jawa Tengah 3 3 5 5 3 2 3 2 1 1 15 13 

Jawa Timur 5 3 2 2 1 1 1 1 0 0 9 7 

Bali 0 0 2 2 1 1 1 1 0 0 4 4 

Sulawesi Selatan 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Total 55 45 39 34 24 20 21 19 3 2 142 120 

Sumber: www.dai.co.id  

 

Program yang merupakan bagian dari akitivitas Badan Pembangunan 

Internasional AS (USAID- U.S. Agency for International Development) ini juga 

akan memperluas serta memperkokoh partispasi kemitraan antara pihak 

pemerintah dan non-pemerintah untuk memperkecil kemungkinan menyebarnya 

Flu Burung pada hewan dan manusia di peternakan-peternakan komersial. 
170

 

Berbagai program bantuan yang masuk ke Indonesia ini merupakan salah satu 

bentuk pencapaian kepentingan AS untuk melindungi warganya dari wabah AI. 

Dengan adanya bantuan ini maka diharapkan AS bisa menekan angka kematian, 

sehingga virus tidak menjadi pandemi di dunia, karena salah satu faktor yang 
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menyebabkan keresahan dari masyarakat dunia yang merupakan ancaman besar 

adalah akibat wabah AI di Indonesia. Jika berbagai program ini berhasil 

memusnahkan atau setidaknya menekan tingkat perkembang biakan virus ini, 

maka tak akan ada lagi ancaman akan bahaya yang menyerang jiwa manusia di 

belahan dunia ini.   

Pemberian bantuan Amerika Serikat ke Indonesia melalui berbagai 

program dan jenis bantuannya berdampak positif tidak hanya pada Indonesia 

namun juga pada Amerika Serikat. Amerika serikat menuai hasil sesuai dengan 

tujuan awal negaranya yaitu untuk membantu menangani wabah Avian Influenza 

di Indonesia, sehingga wabah AI tidak menyerang Amerika Serikat dan tidak 

terjadi pandemi di Dunia. AS melindungi masyarakatnya dari ancaman keamanan 

kesehatan akibat wabah AI. Ancaman terjadi apabila manusia mengkonsumsi 

unggas yang terinfeksi AI, serta kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi 

AI. Tabel di bawah ini adalah akumulatif kasus flu burung, terjadi penurunan 

korban AI di Amerika Serikat pasca pemberian bantuan. Sesuai dengan penelitian 

yang peneliti lakukan, yaitu dari tahun 2003 hingga 2009.  

Tabel 1 

Akumulatif  kasus flu burung di Amerika Serikat 

No Tahun Kasus  Ternak Kasus Manusia Korban 

1. 1918 – 1919 – √ 500.000 jiwa 

2. 1957 – 1958 – √ 70.000 jiwa 

3. 1975 √ – – 

4. 1981 √ – – 

5. 1985 √ – – 

6. 1983-1984 √ – 17 juta unggas 

7. 1986 √ – – 

8. 2002 √ √ – 

9. 2003 – √ – 

10. 2004 √ √ – 

12. 2005 - 2009 – – – 

Sumber : Dr. Erskine Palmer, Centers for Disease Control and Prevention Public 

Health Image Library 
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Data pada table di atas menunjukkan akumulatif dari kasus flu burung 

yang terjadi di Amerika Serikat, mulai dari sebelum melakukan kerjasama hingga 

sesudah melakukan kerjasama dengan Indonesia. Setelah Amerika Serikat 

melakukan kerjasama dengan Indonesia, terjadi Penurunan angka resiko terhadap 

penularan wabah Avian Influenza di Amerika Serikat baik pada unggas maupun 

pada manusia. Bahkan di tahun 2005 hingga sekarang sudah tidak ada lagi korban 

jiwa. Hal ini dapat dilihat pada tabel yang ada. Ini menunjukkan suatu progress 

yang baik antar kerjasama kedua negara. Dan dianggap menguntungkan bagi 

Amerika Serikat karena sudah tidak ada lagi korban unggas maupun manusia 

sehingga keamanan akan kesehatan di Amerika dapat terjamin.  

Kepentingan keamanan Nasional AS di Indonesia adalah untuk melindungi 

keamanan kesehatan dan keamanan  manusia. Melindungi masyarakatnya dari 

ancaman wabah Avian Influenza yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan 

manusia apabila virus sampai menimbulkan kematian. Implementasi bantuan di 

Indonesia untuk menangani wabah AI berdampak positif bagi Indonesia dan juga 

Amerika Serikat. Sesuai Adanya penurunan angka resiko wabah AI berupa kasus 

pada manusia maupun unggas yang terjadi di Indonesia serta Amerika Serikat. 

Tidak ditemukan kembali kasus di Amerika Serikat selama bantuan berjalan. 

Begitu juga di Indonesia terjadi penurunan jumlah korban baik yang menyerang 

unggas maupun manusia. 

 

  



99 

BAB V 

KESIMPULAN  

 

Isu keamanan kesehatan adalah isu yang cukup signifikan dalam 

perkembangan Hubungan Internasional saat ini. Saat ini keamanan tidak lagi 

berbicara tentang keamanan negara namun juga menyangkut pada keamanan 

manusia. Keamanan manusia yang mempengaruhi keamanan kesehatan manusia. 

Health Security juga tidak dapat dilepaskan dari isu-isu yang lainnya seperti 

keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan lingkungan, keamanan 

personal, keamanan komunitas, dan keamanan politik. Keamanan kesehatan 

menjadi penting untuk tercapainya perdamaian suatu negara. Karena jaminan 

kesehatan yang diberikan Negara bagi warganegaranya tidak akan menimbulkan 

konflik di tengah masyarakat. Pengawasan Negara terhadap penyakit menular 

yang mengglobal sepereti SARS, H1N1, H5N1, HIV/AIDS dan penyakit menular 

dapat mencegah timbulnya wabah agar tidak sampai meluas adalah tugas Negara.  

 Wabah Avian Influenza yang menyebar di seluruh dunia mengakibatkan 

ketakutan yang luar biasa bagi negara-negara besar di Dunia. Wabah Avian 

Influenza yang terjadi di Indonesia mejadikan kekhawatiran Amerika Serikat 

sebagai negara Adidaya. Tahun 2004 Indonesia menjadi salah satu negara dengan 

kasus terbanyak di Dunia akibat wabah AI. Karena populasi penduduk Indonesia 

yang terbilang padat penduduk. Saat itu juga karena melihat Indonesia yang 

berpotensi menularkan virus berbahaya ini, kemudian Amerika Serikat bersama 

dengan negara pendonor lainnya menyalurkan dana bantuan kepada seluruh 

negara yag positif terinfeksi wabah AI.  



100 

 Melalui berbagai program bantuan, Amerika Serikat memberikan bantuan 

berupa uang dan program lainnya untuk melindungi Negaranya dari infeksi wabah 

AI. Perlindungan terhadap keamanan manusia dan kesehatan manusia merupakan 

kepentingan AS di Indonesia melalui berbagai program bantuan untuk 

penanganan wabah AI. Pemberian bantuan kepada Indonesia memberikan dampak 

yang positif bagi Indonesia, karena semenjak AS memberikan bantuan dana kasus 

di Indonesia menurun. Tahun 2003 hingga 2009 Jumlah korban unggas maupun 

manusia di Indonesia telah turun. Begitu juga di Amerika Serikat, keuntungan 

melakukan kerjasama adalah keadaan aman wilayah AS karena tidak lagi 

terinfeksi wabah AI selama tahun 2003-2009. Program bantuan tersebut mengarah 

pada kepentingan AS untuk negaranya. Kepentingan keamanan nasionala yang 

meliputi kepentingan keamanan kesehatan dan kepentingan keamanan manusia.   

Perlindungan Amerika Serikat terhadap masyarakat dan Negaranya yaitu 

dengan melakukan kebijakan keluar dan kedalam. Kebijakan keluar Amerika 

Serikat untuk negaranya yaitu dengan memberikan bantuan kepada negara yang 

terinfeksi wabah Avian Influenza agar wabah tidak sampai ke negaranya. 

Sedangkan kebijakan kedalam Amerika Serikat yaitu dengan menutup peternakan 

besar AS yang sudah terinfeksi waah AI. kebijakan yang dilakukan AS agar tidak 

terinfeksi wabah AI. Tahun 2004, Amerika pertama kali terinfeksi wabah AI. 

Tepatnya di peternakan terbesar AS, Valley frasser. Perternakan besar yang 

mengolah daging unggas dan dan di impor oleh banyak Negara. Sejak terinfeksi 

wabah AI, Amerika serikat mengalami kerugian akibat ditutupnya peternakan 

tersebut. Peternakan itu tidak beroperasi selama 1 bulan, sudah jelas kerugian 

yang di dapat Amerika serikat. 
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 Selain itu AS juga Melakukan tindakan biosekuritas yang ketat termasuk 

larangan membiarkan unggas ternak bebas berkeliaran. Melakukan vaksinasi 

massal terhadap seluruh unggas ternak. Amerika Serikat juga menerapkan standart 

tinggi keamanan dan kebersihan di dalam peternakan unggas di negaranya. Serta 

Mewajibkan bagi semua masyarakat dalam melakukan aktifitasnya yang 

berhubungan langsung dengan unggas utuk berhati-hati dan memperhatikan 

keamanan dirinya. Berbagai kebijakan itu dapat mempengaruhi keberhasilan 

Amerika Serikat untuk keamanan nasional Negaranya.  

 


