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PREDICT-2 merupakan bagian dari program EPT (Emerging Pandemic Threats) yang diprakarsai oleh USAID dan 
bertujuan untuk menguatkan kapasitas global dalam mendeteksi, menemukan serta mencegah virus-virus yang 
berpotensi menjadi wabah atau pandemi, terutama virus yang dapat menular dari hewan kepada manusia (virus 
zoonosis). Program PREDICT-2 merupakan kerjasama antara University of California, Davis; EcoHealth Alliance; 
Metabiota; Smithsonian Institution; Wildlife Conservation Society; serta lembaga-lembaga mitra lainnya dan 
lembaga pemerintah di 35 negara termasuk Indonesia tempat kami menjalankan program ini.

Sasaran utama program PREDICT-2 terkait komponen risiko perilaku bertujuan agar hasil-hasil penelitian ilmiah 
dapat digunakan untuk memberi informasi terkait strategi intervensi untuk  mengurangi efek penularan, ekspansi 
dan penyebaran virus-virus baru. Hasil analisa awal menunjukkan pentingnya strategi perubahan perilaku 
yang berkaitan dengan cara hidup aman di sekitar kelelawar. Sumber ilmiah terkini telah dikembangkan untuk 
memperjelas mendesaknya kebutuhan tersebut.

Para pemuka lokal menganjurkan untuk dibuatkan sebuah buku bergambar sederhana. Tenaga-tenaga ahli dari 
konsorsium PREDICT-2 mengembangkan konsep awal yang telah diperbaharui berdasarkan sejumlah masukan 
dari tim negara lokal terkait serta masukan dari anggota masyarakat setempat. Nantinya saat buku bergambar ini 
diterbitkan dalam format yang baru, dianjurkan untuk memberi tambahan masukan terkait elemen-elemen lokal 
untuk menyesuaikan isinya dengan konten yang lebih spesifik.

Buku bergambar ini dibuat dalam format sederhana yangmana pesan inti dari setiap gambar dalam buku 
ini dapat disampaikan oleh pemuka masyarakat yang berpengaruh, sehingga nantinya pendongeng dapat 
menggunakannya untuk menyederhanakan diskusi. Agar lebih mudah, dokumen harus dicetak sedemikian rupa 
sehingga gambar ditampilkan di satu sisi dan bahan diskusi dicetak di lembar sisi sebaliknya. Moderator bisa 
memperlihatkan gambar-gambar kepada peserta diskusi sekaligus menggunakan teks bahan pembicaraan di 
lembar sisi belakangnya sebagai panduan diskusi.

1 EcoHealth Alliance
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Kelelawar memainkan peranan penting dalam menjaga kelangsungan 
hidup dan ekosistem kita. Sebagai contoh, kelelawar menyebarkan 
benih dari pepohonan kayu keras dan buah-buahan.

Bab 1. Kelelawar merupakan Bagian Penting dalam 
Ekosistem Kita
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Bab 1. Kelelawar merupakan Bagian Penting dalam 
Ekosistem Kita
Kelelawar juga memainkan peranan penting dalam menjaga 
kelangsungan hidup dan ekosistem kita dengan menyebarkan serbuk 
sari tanaman berbunga. Sebanyak lebih dari 300 jenis buah-buahan 
tergantung pada kelelawar dalam proses penyebaran serbuk sarinya. 
Termasuk di antaranya buah mangga, pisang, jambu biji, durian, leci 
dan kelengkeng.
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Bab 1. Kelelawar merupakan Bagian Penting dalam 
Ekosistem Kita
Kelelawar juga memakan serangga seperti rayap dan kepik yang merusak 
tanaman.
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Oleh karena kelelawar selalu dikaitkan dengan rabies dan penyakit 
lainnya, tindakan membasmi ataupun menghancurkan tempat 
tinggal alami kelelawar di alam hanya akan membawa dampak pada 
menyebarnya penyakit yang bisa menimpa lebih banyak orang. Oleh 
karena itu, cara terbaik penanganannya adalah dengan tidak membasmi, 
membunuh, memburu, menjual, memasak ataupun memakan kelelawar.

Bab 2. Cara Hidup Aman Berdampingan dengan 
Kelelawar: Prinsip Dasar
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Cara terbaik hidup aman berdampingan dengan kelelawar adalah 
menghindari semua kontak baik itu dengan kelelawar hidup ataupun 
yang sudah mati. Sangat penting diingat untuk menghindari agar jangan 
terpapar dengan cairan tubuh kelelawar seperti air liur, darah, air seni atau 
kotorannya, serta menghindari agar kelelawar tidak hidup di dalam rumah 
ataupun bangunan (tempatnya bertengger atau “sarang”). 

Bab 2. Cara Hidup Aman Berdampingan dengan 
Kelelawar: Prinsip Dasar
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Salah satu cara aman adalah tidak mengkonsumsi makanan ataupun 
minum air yang sudah terkontak dengan air seni atau kotoran kelelawar. 
Contohnya, anda bisa menutup makanan dan minuman anda dan 
jangan lupa untuk selalu secara teratur mencuci penutup makanan 
tersebut menggunakan sabun dan air keran.

Bab 2. Cara Hidup Aman Berdampingan dengan 
Kelelawar: Prinsip Dasar
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Untuk mengurangi risiko jatuh sakit, hindari agar tidak memakan buah-
buahan yang sebagian telah digigit oleh satwa liar ataupun ternak. 
Jangan sekalipun makan ataupun minum sesuatu yang anda yakini sudah 
bersentuhan dengan hewan.

Jangan menyimpan buah-buahan yang sudah digigit oleh kelelawar 
dengan cara membuang bagian yang terlihat ada bekas gigitannya, dan 
jangan memberikan buah-buahan ini kepada hewan ternak anda. Seluruh 
bagian buah tersebut mungkin sudah terkontaminasi dan bisa membuat 
anda jatuh sakit.

Hal ini juga berlaku untuk sadapan air nira/kelapa. Jangan meminum 
sadapan air nila/kelapa yang telah tersentuh kelelewar. Jika anda tidak 
memiliki cara untuk melindungi sadapan air nila/kelapa dari paparan 
kontak dengan kelelawar ataupun cairan tubuhnya, pastikan anda tidak 
meminumnya.

Bab 2. Cara Hidup Aman Berdampingan dengan 
Kelelawar: Prinsip Dasar
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1 - 2 m



Penting diingat agar jangan menyentuh kelelawar secara langsung. Jika tidak ada tenaga ahli 
yang bisa membantu anda membuang bangkai kelelawar, berikut ini langkah-langkah yang 
bisa anda lakukan. Pertama-tama, tutupi mulut dan hidung anda dengan masker. Yang paling 
ideal adalah masker yang bisa menutupi rapat-rapat area hidung dan mulut. Jika anda tidak 
punya masker semacam itu, kenakan kain yang bisa menutupi area hidung dan mulut secara 
rapat. Anda juga perlu menutupi area mata dengan mengenakan kaca mata dan juga sarung 
tangan tebal. Jika anda tidak punya sarung tangan yang tebal, anda masih bisa melapisi 
sarung tangan tipis anda dengan kantong plastik sehingga anda bisa memasukkan bangkai 
kelelawar ke dalam tas plastik tanpa berisiko terkena darah di sarung tangan anda. Ingat, 
bahwa anda masih bisa cedera pada saat menyentuh bangkai kelelawar. Cakar kelelawar 
sangat tajam dan dapat merobek atau membuat kulit tangan anda tergores.

Ketika mengambil kelelawar, taruh tangan anda yang sudah memakai sarung tangan ke dalam 
tas plastik, lalu pungut kelelawarnya, gunakan tangan yang bebas untuk membalikkan sisi 
kantung plastik sehingga bagian dalam kantong plastik tertarik keluar dengan posisi kelelawar 
berada di dalam tas plastik tersebut. Selanjutnya masukkan plastik yang berisi bangkai 
kelelawar ke dalam kantong plastik kedua, lalu ikat kencang-kencang. 

Begitu sudah berada di dalam kantung plastik ataupun wadah, kelelawar harus dibakar sampai 
betul-betul hangus atau kubur sedalam 1 sampai 2 meter lalu timbun dengan tanah sampai 
mencapai 60 sentimeter menggunakan sekop. Anda harus ingat untuk selalu membersihkan 
sekop yang sudah anda gunakan tadi dengan larutan pemutih begitu anda selesai 
menggunakannya.

Bab 3. Bagaimana Cara Membuang Bangkai Kelelawar 
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Setelah membuang bangkai kelelawar, cuci tangan anda menggunakan 
sabun dan air keran. Jika ada, gunakan juga larutan disinfektan yang 
bisa membunuh virus, misalnya gel pembersih tangan atau tissue 
basah.

Bab 3. Bagaimana Cara Membuang Bangkai Kelelawar 
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Cara terbaik hidup aman berdampingan dengan kelelawar adalah 
berusaha menghindari semua kontak dengan hewan ini. Namun, jika 
tidak bisa dihindari dimana anda harus menanganinya sendiri, lindungi 
diri anda dari risiko terpapar kontak langsung dengan cairan tubuhnya 
(seperti air liur, darah, air seni atau kotorannya). Meskipun seekor 
kelelawar tidak tampak sakit, namun terdapat kemungkinan hewan ini 
membawa agen penyakit.

Jika air liur, darah, air seni ataupun kotoran kelelawar masuk ke mata, 
hidung atau mulut, area tersebut harus betul-betul dicuci bersih 
menggunakan air keran selama lima menit. Jika anda tidak bisa 
mengecek lama waktunya menggunakan jam misalnya, anda bisa 
menghitung pelan-pelan sampai 300 hitungan saat membersihkannya. 
Bersihkan kulit anda sampai betul-betul bersih, juga area permukaan kulit 
yang mungkin juga terpapar cairan tubuh kelelawar, menggunakan sabun 
dan air. Jika memungkinkan, periksakan diri anda ke dokter.

Bab 4. Jika Kontak dengan Kelelawar Tidak dapat 
dihindari
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Pertolongan Pertama jika Digigit atau Tercakar

• Jika anda digigit atau tercakar oleh kelelawar, cuci bersih area 
tersebut secara menyeluruh menggunakan sabun dan air keran 
selama sedikit-dikitnya lima menit. Jika anda tidak bisa mengecek 
lama waktunya menggunakan jam misalnya, anda bisa menghitung 
pelan-pelan sampai 300 saat mencuci tangan anda.

• Jika ada, gunakan disinfektan yang bisa membunuh virus, misalnya 
gel pembersih tangan atau tissue basah.

Bab 4. Jika Kontak dengan Kelelawar Tidak dapat 
dihindari
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Pertolongan Pertama jika Digigit atau Tercakar (lanjutan)

• Jika anda digigit atau tercakar kelelawar, temui dokter untuk 
mendapatkan pertolongan medis, termasuk vaksinasi rabies.

• Bahkan jika anda tidak digigit ataupun tercakar, jika terlihat ada 
tanda-tanda sakit, segera periksakan diri anda ke dokter dan 
beritahu dokter bahwa anda telah terpapar dengan kelelawar. 
Pastikan anda menceritakan dengan jelas bagaimana mengalami 
kontak dengan kelelawar, sehingga dokter bisa mengambil tindakan 
yang tepat untuk menyembuhkan anda.

Bab 4. Jika Kontak dengan Kelelawar Tidak dapat 
dihindari
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Terdapat berbagai jenis kelelawar yang hidup di sekitar pedesaan 
ataupun di perkotaan. Kebanyakan dari kelelawar yang hidup di dalam 
bangunan atau rumah ukuranya lebih kecil dan merupakan pemakan 
serangga. Umumnya, kelelawar tidak menyakiti, menggigit ataupun 
mencakar orang jika tidak diganggu. Namun kelelawar ini juga dapat 
terinfeksi virus seperti rabies, yang bisa membuat mereka menjadi 
agresif dan memiliki kecenderungan untuk menggigit atau mencakar, 
hal ini menjadi sumber awal bagaimana virus menyebar ke manusia. 

Walaupun beberapa jenis kelelawar mungkin menunjukkan tingkah 
yang normal, kontak langsung dengan kelelawar harus tetap dihindari. 
Menghindari kontak dengan kelelawar dan cairan tubuhnya merupakan 
cara terbaik agar terhindar dari risiko jatuh sakit karena tertular 
penyakit apapun yang dibawa oleh hewan ini.

Bab 5. Cara Menangani Kelelawar di dalam Rumah
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Membuang Benda yang Menarik Perhatian Kelelawar

Kelelawar biasanya tertarik mendatangi sumber air dan cairan lain yang 
tidak tertutup. Jika kelelawar minum dari sumber air tersebut, hewan ini 
bisa mencemarinya dengan air liur mereka, air seni ataupun kotorannya. 
Agar kelelawar tidak mendatangi minuman ataupun makanan di rumah 
anda, pastikan air dan makanan selalu dalam keadaan tertutup rapat. 

Bab 5. Cara Menangani Kelelawar di dalam Rumah
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Mencegah Kelelawar Agar Jangan Masuk Ke Rumah

Cara paling efektif untuk mencegah kelelawar agar tidak memasuki 
bangunan atau rumah adalah memastikan bahwa tidak ada lubang 
ataupun celah di sekitar pintu, jendela, langit-langit dan atap di 
mana hewan-hewan ini bisa masuk. Jaring khusus bisa dipasang 
untuk menutupi jendela dan pintu. Untuk menutup lubang, anda bisa 
gunakan dempul, perekat celah, mengisi celah dengan sabut baja, atau 
lembaran koran yang sudah dibasahi.

Bab 5. Cara Menangani Kelelawar di dalam Rumah
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Kelelawar biasanya bergelantungan pada langit-langit tertinggi suatu 
ruangan, seperti ujung area langit-langit atau atap yang runcing. 
Kebanyakan kelelawar yang bertengger di dalam bangunan adalah jenis 
yang kecil dan berwarna gelap, sehingga mereka sulit terlihat.

Kelelawar yang berukuran lebih kecil bisa memipihkan tubuhnya memasuki 
celah sempit misalnya di antara lembaran papan ataupun celah-celah 
atap jerami dan kerangka kayu seperti halnya tikus. Hewan-hewan ini 
biasanya bergerombol membentuk kelompok. Jumlah kelelawar dalam satu 
kelompok bisa hanya beberapa ekor saja atau bisa banyak sekali jumlahnya.

Tanda-tanda bahwa kelelawar mungkin ada di dalam rumah anda adalah 
keberadaan kotoran hewan-hewan ini di lantai. Kotoran kelelawar 
berukuran kecil, hitam, seukuran butiran beras. Terkadang disertai juga 
dengan noda bekas cipratan air seninya yang menetes di langit-langit dan 
dinding. Tanda lain bahwa kelelawar ada di dalam rumah bisa diketahui dari 
bau kotoran dan air seninya.

Bab 5. Cara Menangani Kelelawar di dalam Rumah
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Membuang Kelelawar dari Dalam Bangunan atau Rumah

Jika tidak ada tenaga ahli yang bisa membantu anda mengeluarkan 
kelelawar dari dalam rumah, ada beberapa cara yang bisa anda 
lakukan. Pertama-tama, sebelum membersihkan air seni kelalawar 
ataupun kotorannya, kenakan masker kedap udara sehingga anda tidak 
menghirup debu dari kotoran kelalawar yang berdampak negatif bagi 
kesehatan anda. Jika anda tidak mempunyai masker, tutupi wajah anda 
memakai kain atau bandana yang telah dibasahi. Jika memungkinkan, 
lindungi tangan anda dengan memakai sarung tangan dan lindungi 
pula mata anda dengan memakai kaca mata. Sebelum menyapu atau 
mengepel debu dari kotoran kelelawar di lantai, basahi terlebih dahulu 
lantai dengan air sabun untuk mencegah debu agar tidak beterbangan 
ke udara.

Bab 5. Cara Menangani Kelelawar di dalam Rumah
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Waktu terbaik untuk mengeluarkan kelelawar dari dalam bangunan adalah 
setelah gelap, ketika kelelawar keluar mencari makan. Kelelawar biasanya mulai 
aktif sekitar senja, tetapi bisa jadi mereka keluar kapanpun setelah matahari 
terbenam. Ada baiknya untuk meluangkan waktu semalam atau dua malam 
untuk mengamati pola waktu mereka keluar rumah, karena mereka tidak 
meninggalkan sarang di saat yang bersamaan. Penting diingat bahwa anda tidak 
boleh memerangkap mereka di dalam rumah yang membuat mereka sama sekali 
tidak bisa keluar.

Setelah kelelawar keluar untuk mencari makan di saat senja, tutup rapat-rapat 
semua akses masuk ke dalam rumah dengan cara memasang rapat jaring di 
jendela dan pintu, pastikan sudah tidak ada lubang sekecil apapun di rumah 
yang bisa membuat kelelawar masuk. Anda bisa gunakan dempul, perekat celah, 
mengisi celah dengan sabut baja, atau lembaran koran yang sudah dibasahi 
untuk menutup lubang yang digunakan kelelawar untuk masuk ke rumah 
anda. Kelelawar berukuran kecil dan pemakan serangga bisa masuk ke dalam 
bangunan melewati lubang yang sangat kecil. Ingat bahwa kalau anda masih 
bisa memasukkan kelingking anda melewati suatu lubang, berarti kelelawar 
pemakan serangga masih bisa lolos melewatinya pula.

Bab 5. Cara Menangani Kelelawar di dalam Rumah
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Membuang Kelelawar dari Dalam Bangunan atau Rumah

Kelelawar diketahui suka tinggal di dalam bangunan, terutama saat 
hewan ini tengah mengandung. Agar anda bisa mengeluarkan semua 
kelelawar, jika di rumah anda ada bayi kelelawar, anda harus menunggu 
sampai mereka bisa terbang. Seekor bayi kelelawar bisa diketahui dari 
ukurannya yang lebih kecil dan cara mereka menempel pada ibunya di 
saat hari masih terang. 

Bayi kelelawar tetap berada di dalam rumah ketika induk mereka keluar 
mengumpulkan makanan. Jika dipisahkan secara paksa dari bayi-bayi 
mereka, induk kelelawar akan mencari jalan lain untuk bisa kembali 
masuk ke dalam. Selain itu, bayi kelelawar bisa mati kelaparan jika 
dipisahkan dari induk mereka.

Bab 5. Cara Menangani Kelelawar di dalam Rumah
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Membuang Kelelawar dari Dalam Bangunan atau Rumah 

Selanjutnya, anda bisa memasang tenda plastik (terpal) di seluruh permukaan 
sisi dalam atap rumah anda. Cara ini bisa mencegah kelelawar agar tidak mudah 
menemukan tempat untuk bergelantungan, dan bisa mengurangi risiko kontak 
dengan air seni ataupun kotoran kelelawar. Setiap rumah memiliki tipe yang 
berbeda, jadi anda mungkin perlu mencari cara khusus untuk menggantungkan 
tenda plastik. Misalnya, jika atap rumah anda adalah atap jerami dan aliran udara 
menjadi faktor yang harus dipertimbangkan, anda mungkin bisa menggantung 
tenda di bawah area tempat kelelawar bersarang, dan di atas area tempat orang 
tinggal, makan dan bermain. Untuk jenis rumah lainnya, anda mungkin bisa 
memasang tenda langsung di sisi bawah atap rumah.

Penting diingat untuk selalu memeriksa secara teratur area langit-langit dan akses 
keluar-masuk, serta memeriksa tenda untuk melihat ada tidaknya kotoran kelelawar, 
karena kelelawar mungkin saja masuk dari lubang di atap dan terbang di antara 
langit-langit dan bentangan tenda yang anda pasang. Jika ternyata masih ada 
kelelawar, bersihkan secara teratur tenda tersebut menggunakan air dan sabun 
dengan selalu mengenakan masker, sarung tangan dan kacamata. Selain itu, terus 
tutup rapat akses masuk-keluar seperti yang sudah dijelaskan sebelum ini sampai 
kelelawar betul-betul sudah pergi semuanya.

Bab 5. Cara Menangani Kelelawar di dalam Rumah
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Kelelawar sering tinggal dan bersarang di pohon-pohon di sekitar 
rumah anda. Ketika hewan-hewan di peternakan makan atau 
beristirahat di bawah pohon yang ditinggali kelelawar, air seni 
kelelawar ataupun kotorannya bisa jatuh ke badan hewan-hewan 
dan juga makanan mereka. Ini bisa membuat mereka jatuh sakit. Jika 
anda memelihara hewan, sebaiknya anda mencari cara terbaik untuk 
memastikan bahwa hewan-hewan anda makan dan tidur di bawah 
pohon yang tidak ada kelelawarnya.

Bab 6. Cara Menangani Kelelawar di Sekitar Rumah Anda
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Luangkan waktu untuk menjelaskan kepada anak-anak mengenai 
pentingnya bagi mereka untuk tidak menyentuh, bermain dengan 
ataupun membunuh kelelawar. Anak-anak terutama harus diperingatkan 
untuk tidak menyentuh kelelawar hidup atau mati yang mungkin mereka 
temukan di halaman di dekat pohon di mana kelelawar biasanya 
bersarang. Kelelawar hidup yang ditemukan tergeletak di tanah 
biasanya dalam keadaan sakit atau terluka, dan bisa menjadi sumber 
penularan penyakit. Jika ditemukan seekor kelelawar mati di halaman, 
jangan menyentuhnya langsung. Sebaliknya, ikuti saran yang telah 
diberikan sebelumnya mengenai cara menangani kelelawar mati.

Bab 6. Cara Menangani Kelelawar di Sekitar Rumah Anda
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Beberapa jenis kelelawar makan buah-buahan, seperti mangga atau jambu biji. 
Buah-buahan yang dijatuhkan oleh kelelawar ke tanah mungkin sudah tercemar 
oleh air liurnya, maka memakan buah-buahan tersebut bisa membuat orang atau 
hewan kemudian jatuh sakit. Menghindari kontak langsung dengan kelelawar, 
makanan atau benda-benda lain yang sudah tersentuh kelelawar adalah hal 
penting yang harus diingat untuk menghentikan perpindahan penyakit dari 
kelelawar ke manusia. Kelelawar cenderung memilih buah-buahan yang sudah 
matang, jadi memanen buah-buahan tepat waktunya bisa mengurangi peluang 
ada buah-buahan yang sudah terlebih dahulu digigit oleh kelelawar dan juga bisa 
mengurangi jumlah kelelawar yang mencari makan di pohon-pohon di rumah 
anda. 

Perlu diingat bahwa untuk mengurangi risiko jatuh sakit, cara terbaik adalah jangan 
memakan buah-buahan yang tergeletak di tanah atau memberikannya sebagai 
makanan ke ternak anda, terutama jika buah-buahan tersebut sudah digigit oleh 
binatang lain. Jangan pernah sekalipun anda makan atau minum sesuatu yang 
anda yakini sudah pernah tersentuh kelelawar. Jangan coba-coba meyimpan buah-
buahan yang sudah sebagian dimakan oleh kelelawar dengan cara membuang 
bagian yang ada bekas gigitannya. Ada kemungkinan seluruh bagian buah 
tersebut sudah terkontaminasi.

Bab 6. Cara Menangani Kelelawar di Sekitar Rumah Anda
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Sekali lagi, anda jangan pernah minum sesuatu yang mungkin pernah 
tersentuh oleh kelelawar. Jika anda mengumpulkan sadapan air kelapa/
nira, buat tutup sederhana dari anyaman bambu kemudian letakkan 
menutupi area yang biasanya tersentuh kelelawar, untuk menghindari 
agar jangan sampai mereka meninggalkan cairan tubuh mereka di 
sadapan nira/kelapa tersebut.

Bab 6. Cara Menangani Kelelawar di Sekitar Rumah Anda
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Kelelawar sehat penting keberadaannya untuk menjaga lingkungan hidup 
tetap sehat, dan lingkungan hidup yang sehat membuat manusia, ternak 
dan tanam-tanaman juga sehat. Gua memiliki fungsi yang penting sebagai 
habitat kelelawar dan bisa menjadi rumah tinggal bagi sekelompok besar 
kelelawar.

Bab 7. Jika Kontak dengan Kotoran Kelelawar Tidak 
bisa dihindari
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Sementara kelelawar dianggap baik bagi lingkungan hidup, di sisi 
lain penyakit yang ditularkan oleh kelelawar bisa berbahaya bagi 
kesehatan manusia dan binatang ternak.

Aktivitas apapun yang membuat manusia ataupun ternak terkontak 
dengan kelelawar ataupun kotorannya bisa menyebabkan 
kemungkinan orang ataupun ternak menjadi sakit. Jika 
memungkinkan, penting diingat agar manusia ataupun ternak jangan 
sampai terpapar dengan kelelawar dan kotorannya.

Bab 7. Jika Kontak dengan Kotoran Kelelawar Tidak 
bisa dihindari
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Pakaian Pelindung

Lakukan upaya-upaya agar anda terhindar dari kontak dengan kelelawar dan kotoran 
kelelawar, terutama jika pekerjaan anda mengharuskan anda menangani kotoran 
kelelawar. 

Pakaian pelindung harus dikenakan untuk mencegah agar kotoran kelelawar tidak 
masuk ke mata, mulut dan hidung. Kenakan masker berfilter atau tutupi wajah anda 
memakai kain/bandana yang sudah dibasahi agar terhindar dari paparan kotoran dan 
debu. Kenakan topi yang menutupi kepala sampai area bahu anda. Lindungi tangan 
anda dengan memakai sarung tangan, lindungi mata dengan memakai kacamata, 
lindungi kaki anda dengan memakai sepatu tertutup, lindungi lengan anda dengan 
memakai pakaian berlengan panjang, dan lindungi pula tungkai kaki anda dengan 
memakai celana panjang. 

Pakaian pelindung hanya boleh dikenakan pada saat anda bekerja di dekat kelelawar 
ataupun kotoran mereka, dan pakaian pelindung ini tidak boleh dibawa masuk ke 
dalam rumah. Setelah selesai dari kunjungan ke gua, segera lepaskan dan cuci bersih 
pakaian pelindung tersebut menggunakan sabun dan air. Kemudian, cuci bersih 
tangan dan badan anda menggunakan sabun dan bilas dengan air keran.

Bab 7. Jika Kontak dengan Kotoran Kelelawar Tidak 
bisa dihindari

27
Asia - May 2019 version





Mengumpulkan Kotoran Kelelawar di Gua

Terpapar kontak dengan kelelawar dari kegiatan mengumpulkan 
kotoran kelelawar yang masih baru bisa membuat orang jatuh sakit.

Jika anda terpaksa harus memasuki gua, penting anda ingat untuk 
tidak menyentuh kelelawar ataupun bayi-bayi mereka, serta selalu 
mengenakan pakaian pelindung. Terkena luka gores dari ujung 
benda tajam di gua yang tertutupi kotoran kelelawar bisa berisiko 
menyebabkan anda jatuh sakit. 

 

Bab 7. Jika Kontak dengan Kotoran Kelelawar Tidak 
bisa dihindari
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Menangani Kotoran Kelelawar

Mengumpulkan ataupun menyapu kotoran kelelawar di bawah sarang mereka 
bisa menyebabkan tebaran debu-debu dan kotoran kering beterbangan di udara 
yang bisa membahayakan anda jika terhirup. Memindahkan ataupun menebas 
dedauan palem bisa menimbulkan banyak debu beterbangan yang bisa 
membahayakan kesehatan anda dan mengganggu kelelawar di sarang mereka.

Sekali lagi, anda harus memakai masker filter atau tutupi wajah anda memakai 
kain atau bandana yang sudah dibasahi agar terhindar dari cipratan kotoran atau 
debu. Kenakan topi yang bisa menutupi kepala dan bahu anda. Lindungi tangan 
dengan memakai sarung tangan, lindungi mata dengan memakai kacamata, 
lindungi kaki dengan memakai sepatu tertutup, lindungi lengan dengan 
memakai baju berlengan panjang, dan lindungi pula tungkai kaki anda dengan 
mengenakan celana panjang. Penting bagi anda untuk ingat selalu agar jangan 
masuk ke dalam rumah saat anda masih memakai pakaian pelindung dan selalu 
mencucinya sampai bersih. Rincian mengenai cara-caranya yang lebih lengkap 
ada di halaman 27.

Bab 7. Jika Kontak dengan Kotoran Kelelawar Tidak 
bisa dihindari
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Bab 7. Jika Kontak dengan Kotoran Kelelawar Tidak 
bisa dihindari
Ternak harus dijauhkan dari area di mana kelelawar hidup. 

Kotoran kelelawar harus ditangani dan dijauhkan dari manusia, ternak 
dan binatang lainnya.
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Jika anda ingin merokok, makan, atau minum saat mengumpulkan 
kotoran kelelawar, beristirahatlah di tempat yang jauh dari area 
tersebut.

Sebelum merokok, makan atau minum, lepas penutup wajah juga 
sarung tangan, kemudian cuci tangan sampai bersih menggunakan 
sabun dan bilas dengan air keran.

Bab 7. Jika Kontak dengan Kotoran Kelelawar Tidak 
bisa dihindari
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Bab 7. Jika Kontak dengan Kotoran Kelelawar Tidak 
bisa dihindari
Jika anda tergores benda tajam ataupun tercakar saat berada di gua 
atau ketika menangani kotoran kelelawar, penting diingat agar anda 
membersihkan luka tersebut menggunakan sabun dan air selama lima 
menit. Jika anda tidak bisa mengecek lama waktunya menggunakan 
jam misalnya, anda bisa menghitung pelan-pelan sampai 300 hitungan 
saat membersihkannya. 

Ketika anda menemui dokter untuk mendapatkan perawatan atas luka 
atau kondisi sakit yang anda alami, ceritakan dengan jelas kalau anda 
berada dekat kelelawar tinggal dan terpapar kotorannya.
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Bab 8. Cara Melindungi Diri Anda Di Gua dan Tempat 
Tinggal Kelelawar lainnya
Tempat Upacara Keagamaan dan Obyek Wisata Gua

Kelelawar hidup di gua-gua dan bangunan-bangunan yang tidak 
berpenghuni untuk mencari tempat yang aman, tidur dan membesarkan 
bayi-bayi mereka.

Orang sering menggunakan tempat-tempat ini untuk upacara 
keagamaan, acara adat, ataupun hanya untuk melihat-lihat gua sebagai 
obyek wisata.

Cara yang paling aman adalah menghindari untuk tidak memasuki 
rumah di mana kelelawar tinggal. Kontak dengan kelelawar hidup 
ataupun dengan cairan tubuh hewan ini bisa berisiko pada kesehatan 
anda, dan di sisi lain juga mengganggu hidup kelelawar.
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Bab 8. Cara Melindungi Diri Anda Di Gua dan Tempat 
Tinggal Kelelawar lainnya
Mempersiapkan Diri Memasuki Gua dan Tempat Lainnya Di mana 
Kelelawar Tinggal

Jika tidak memungkinkan untuk tidak mendatangi tempat di mana 
kelelawar tinggal, ada beberapa langkah yang bisa anda lakukan agar 
perjalanan ke gua aman bagi anda sendiri dan juga untuk kelelawar.

Sebelum masuk gua, kenakan masker filter untuk menutupi wajah atau 
tutup wajah anda memakai kain atau bandana yang sudah dibasahi 
kemudian tutup kepala anda menggunakan topi lebar untuk melindungi 
diri anda dari terpapar cairan tubuh kelelawar. Lindungi tangan anda 
dengan memakai sarung tangan, lindungi mata dengan memakai 
kacamata, dan lindungi pula kaki anda memakai sepatu terutup atau 
pelapis khusus untuk sepatu. Pastikan untuk menutupi bagian tubuh 
anda yang ada lukanya.
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Bab 8. Cara Melindungi Diri Anda Di Gua dan Tempat 
Tinggal Kelelawar lainnya
Di Gua dan Tempat Lainnya Di mana Kelelawar Tinggal

Ketika berada di gua, jangan menyentuh mata ataupun wajah anda. Berhati-hatilah 
saat melangkah, jangan sampai tergores atau mengalami luka goresan akibat benda 
tajam.

Jika pada saat melakukan kunjungan anda perlu makan ataupun minum, lakukan 
di luar gua. Anda harus melepas pakaian pelindung yang anda kenakan, kemudian 
cuci tangan anda sampai betul-betul bersih menggunakan sabun dan bilas dengan 
air keran sebelum dan sesudah makan. Jika dilarang memakai sepatu, cuci kaki dan 
pergelangan kaki anda menggunakan sabun dan air.

Anda tidak boleh membasmi, membunuh atau memakan kelelawar dan satwa liar 
lainnya, termasuk tikus, dari gua.

Setiap saat setelah selesai melakukan kunjungan, cuci pakaian pelindung anda 
sampai betul-betul bersih menggunakan sabun dan air keran. Jika anda terluka 
saat melakukan kunjungan, ataupun jatuh sakit dalam waktu dua minggu setelah 
melakukan kunjungan, beritahu dokter bahwa anda mungkin telah terpapar dengan 
kelelawar ataupun cairan tubuh hewan ini.
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Kelelawar penting peranannya dalam menjaga lingkungan hidup kita 
tetap sehat, dan lingkungan hidup yang sehat penting untuk menjaga 
agar manusianya sehat pula!

Ketika kita memilih cara-cara hidup berdampingan dengan kelelawar 
secara aman, semua pihak diuntungkan.

Bab 8. Cara Melindungi Diri Anda Di Gua dan Tempat 
Tinggal Kelelawar lainnya
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Terima kasih anda sudah bergabung dengan saya hari ini untuk 
membicarakan cara-cara hidup aman berdampingan dengan kelelawar.

Hari ini kita belajar:
* Bahwa kelelawar juga bagian penting dalam ekosistem kita

* Prinsip dasar cara hidup aman berdampingan dengan kelelawar
* Bagaimana cara membuang bangkai kelelawar 

* Apa yang harus dilakukan jika kontak dengan kelelawar tidak bisa dihindari
* Bagaimana menangani kelelawar di dalam rumah

* Cara-cara  menangani kelelawar di sekitar area luar rumah anda
* Apa yang harus dilakukan jika kontak dengan kotoran kelelawar tidak bisa 

dihindari
* Cara-cara dasar melindungi diri anda di gua dan tempat-tempat lain di mana 

kelelawar tinggal

Selesai
Apa anda punya pertanyaan yang ingin anda diskusikan?
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