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1.1.  Pendahuluan 

  Perubahan  global, regional dan nasional  secara langsung  maupun tidak langsung 

telah mempengaruhi pengembangan agribisnis dan agroindustri produk peternakan. 

Dampak yang paling terasa adalah adanya tuntutan  agar produk yang dihasilkan 

senantiasa harus kompetitif khususnya terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan 

mutu produk serta sistem penanganannya. Secara kuantitatif dan kualitatif suatu produk  

mempunyai daya saing yang tinggi dan  diterima oleh konsumen karena secara normatif 

merupakan produk yang dikelola melalui penerapan sistem manajemen mutu yang 

standar. 

Penerapan sistem keamanan pangan merupakan  kebutuhan mendesak untuk 

ditumbuhkembangkan sejalan dengan semakin  meningkatnya kesadaran manusia akan 

kebutuhan zat gizi dan dampaknya terhadap kesehatan. Dalam perspektif inilah mata 

kuliah Ilmu Manajemen Kesehatan dan Kesejahteraan Ternak dianggap penting, 

mengingat kesehatan ternak semata-mata tidak lagi merupakan persoalan mikro namun  

bisa memiliki dampak makro bagi pembangunan serta hubungan antar bangsa dan 

negara.  

Pembangunan sub sektor peternakan mengalami perubahan-perubahan mendasar karena 

dihadapkan pada 3 (tiga) tuntutan yaitu (a) pemanfaatan teknologi peternakan yang 

semakin meningkat oleh karena tuntutan efisiensi dan standarisasi serta berkembangnya  

industrialisasi; (b) tuntutan kualitas produk peternakan dan keamanan konsumen sebagai 

akibat tuntutan kualitas hidup dan kehidupan yang semakin meningkat; (c) tuntutan 

sistem informasi yang lebih handal antara lain untuk keperluan “market intelegence”, 

Tujuan Instruksional Khusus (TIK) dari pokok 

bahasan ini adalah setelah mengikuti kuliah ini 

mahasiswa   dapat menjelaskan konsep-konsep 

manajemen kesehatan ternak  dan kesejahteraan ternak  

secara  baik dan benar. 
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sistem informasi pasar dan harga, peramalan wabah penyakit, tingkat produksi dan 

penyakit hewan sebagai akibat pembangunan yang semakin komplek dan kompetetif . 

 

Siskeswannas, Manajemen Risiko dan Keamanan Produk Ternak 

Dalam rangka pemantapan peternakan sebagai industri biologis yang dikendalikan 

manusia, maka perlu dukungan yang ideal dalam tugas dan peran bidang kesehatan 

hewan. Kondisi yang ideal berupa ternak sehat, lingkungan budidaya yang bebas dari 

penyakit berbahaya, produk peternakan yang aman, sehat, utuh/murni, dan halal untuk 

konsumsi manusia.  Untuk mengantisipasi hal tersebut di atas maka pemerintah 

mempunyai sistem  pendekatan kesehatan yang disebut dengan Sistem Kesehatan Hewan 

Nasional (Siskeswannas).  

Sistem kesehatan hewan nasional yang selanjutnya disebut Siskeswannas 

adalah tatanan unsur kesehatan hewan yang secara teratur saling 

berkaitan sehingga  membentuk totalitas yang berlaku secara nasional. 

(UU Nomor 18 Tahun 2009) 

 

Dalam  Sistem Kesehatan Hewan Nasional (Siskeswannas), kesehatan hewan dipandang 

sebagai bagian dari kesehatan masyarakat (public health),  bagian dari penyediaan bahan 

pangan asal hewan (food of animal origin),  dan bagian dari pembangunan pertanian 

secara keseluruhan. Prinsip-prinsip dasar dari sistem pengawasan bahan pangan asal 

hewan yang berisiko menyebabkan kerusakan dan kontaminasi mikroorganisme meliputi  

pencegahan dini  (preventive measure), pengawasan proses produksi mulai dari tahap 

awal sampai distribusi produk akhir (in-process inspection), dokumentasi prosedur dan 

hasil pengawasan dengan baik dan benar (record keeping) dan pengujian laboratorium.  

Dilaksanakan dan diterapkannya sistem keamanan pangan yang baku secara tidak 

langsung akan dapat meningkatkan daya saing produsen.  

Secara garis besar Siskeswannas memiliki komitmen dalam hal  wawasan, dimana 

kesehatan hewan harus dipandang sebagai bagian dari kesehatan masyarakat, bagian dari 

penyediaan pangan asal ternak dan bagian dari pembangunan pertanian. Pendekatan 

Siskeswannas adalah merubah pendekatan hewan  (animal diseases approach)  ke 

pendekatan kesehatan hewan secara utuh (animal health approach).  Sistem pembinaan 

kesehatan hewan nasional dikembangkan menjadi 4 subsistem yaitu (a) sub sistem 
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pelayanan kesehatan hewan terpadu, (b) subsistem pengamanan lingkungan budidaya, (c) 

susbsistem pengamanan sumberdaya alam dan (d) susbsistem pengamanan hasil 

peternakan. 

Salah satu kendala sehingga belum terwujudnya suatu produk yang benar-benar 

menjamin kesehatan masyarakat adalah adanya kesenjangan antara suatu peraturan 

perundangan dengan pelaksanaan di lapangan. Sistem kesehatan Hewan nasional tersebut 

nampaknya juga belum terpadu dan kurang dapat diimplementasikan  khususnya dalam  

kaitannya dengan sistem perdagangan di pasar-pasar tradisional.  Banyak sekali jenis 

pangan yang diperdagangkan  kurang memenuhi syarat minimum kesehatan, misalnya 

karena tercemar mikroorganisme,  penggunaan bahan tambahan pangan dan bahan kimia 

non pangan.  Kendala utama kenapa pelaku tata niaga kita belum dapat mengadopsi 

teknologi dalam sistem keamanan pangan adalah belum dikembangkan dan dipahaminya  

“manajemen risiko” dalam sistem keamanan pangan oleh kalangan usahawan kita.  

Untuk meningkatkan kinerja manajemen resiko memerlukan skill (keterampilan), 

pendidikan dan pelatihan serta komitmen yang kuat akan produk yang dihasilkannya.   

Manajemen risiko tidak harus dilakukan oleh industri peternakan atau usaha peternakan 

yang besar-besar saja.  Pengalaman empiris menunjukkan bahwa aplikasi manajemen 

resiko yang dilakukan oleh perusahaan kecil mampu meningkatkan pendapatan karena  

pada umumnya konsumen sangat komitmen terhadap produk yang sehat. Keamanan 

pangan secara umum, merupakan hal yang kompleks dan sekaligus merupakan dampak 

dari interaksi antara toksisitas mikrobiologik, kimiawi, status gizi dan ketenteraman 

batin.  Untuk pemenuhan bahan pangan hewani asal ternak khususnya daging disamping 

pemenuhan secara kuantitatif diperlukan juga pemenuhan syarat-syarat kualitatif (aspek 

nilai gizi), syarat-syarat higiene (aspek kesehatan), syarat-syarat dan keadaan yang 

menjamin ketenteraman bathin masyarakat yang menggunakan (aspek kehalalan).   

 

Kebijakan Umum Pengendalian Penyakit 

Pembangunan peternakan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan 

sektoral dituntut untuk menyediakan bahan pangan asal hewan yang berkualitas dan 

aman bagi masyarakat konsumen. Untuk pemenuhan kebutuhan bahan pangan asal  
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hewan diperlukan suatu sistem pengawasan, baik terhadap aspek kuantitatif/kualitatif 

maupun syarat-syarat higiene.  

Sebagai bagian dari masyarakat dunia dan apalagi Indonesia menganut pasar bebas, 

maka dalam kaitannya dengan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, 

kebijakan  pemerintah juga mengacu pada berbagai tata cara dan norma-norma yang 

berlaku seperti diatur oleh lembaga kesehatan hewan dunia (OIE), masalah kesehatan 

(WHO) dan masalah pangan (FAO).  Berbagai standart nasional sebagian besar mengacu 

pada standar yang diatur oleh lembaga-lembaga tersebut di atas.  

OIE sebagai otoritas tertinggi bidang kesehatan hewan dan kesmavet memfasilitasi hal-

hal yang terkait seperti sistem informasi sehingga sangat membantu berbagai negara 

dalam melakukan sistem pengendalian penyakit hewan sebagaimanan dapat di lihat pada 

Ilustrasi 1. 

 

Ilustrasi 1.1.  Sistem Informai Kesehatan Hewan Dunia 
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OIE juga memfasilitasi  sistem pengembangan epidemiologi dan pengembangan 

laboratorium bagi negara-negara untuk melakukan kerjasam pengembangan, 

sebagaimana dapat dilihat pada Ilustrasi 2. 

Ilustrasi 1.2. Sistem Layanan Diagnosa Penyakit (OIE) 

 

Di tingkat nasional, untuk mendukung Siskeswannas memiliki perangkat dan 

kelembagaan UPT seperti Balai Penelitian Veteriner (Balitvet), Balai Penyidikan 

Penyakit Veteriner (BPPV) di berbagai daerah, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi 

Obat Hewan (BPMSOH), Balai Pengujian Mutu Produk Hasil Ternak, Pusat Veterinari 

Farma dan lain-lain. 

 

Untuk meningkatkan keamanan dan kualitas produk (daging, telur dan susu)  maka 

dipandang ada 3 unsur utama yang terlibat dalam pengamanan/pengendalian tersebut 

yaitu sistem untuk meningkatkan pengamanan bahan pangan asal ternak maka 

diterapkan sistem pengendalian yang intensif yaitu pengamanan dilakukan sejak pra 

produksi, proses produksi, pengolahan, penanganan, penyimpanan, pengangkutan, 

pemasaran hingga kepada konsumen (preharvest food safety program). Dalam 

pelaksanaannya sistem pengamanan ditempuh melalui cara pengamatan (surveillance), 
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pemantauan (monitoring) dan pemeriksaan (inspection) terhadap setiap mata rantai 

pengadaan bahan pangan asal hewan, (b)  pengendalian infrastruktur,  antara lain melalui 

perbaikan perangkat keras (program renovasi RPH), akreditisasi dan sertifikasi RPH 

sekaligus pemberian Nomor Kontrol  Veteriner atau NKV. 

 

 

1.2.  Ruang Lingkup Manajemen Kesehatan Ternak 

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan 

pengendalian upaya suatu organisasi dan proses penggunaan semua sumberdaya 

organisasi untuk tercapainya suatu organisasi yang telah ditetapkan.  Dalam banyak hal, 

manajemen adalah suatu “seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang-

orang”. Batasan atau definisi manajemen yang lain mengatakan bahwa manajer untuk 

mencapai tugas organisasi dengan cara mengatur orang-orang lain untuk menjalankan 

tugas-tugas  yang tidak munkin akan dijalankan sendiri. Kesehatan ternak merupakan 

bagian integral sistem produksi. Oleh karena itu faktor-faktor produksi sangat 

mempengaruhi keberhasilan manajemen kesehatan ternak.  

 

Manajemen kesehatan ternak dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan, 

pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian faktor-faktor produksi melalui 

optimalisasi sumberdaya yang dimilikinya melalui sistem manajemen mutu agar 

produktivitas ternak dapat dimaksimalkan, kesehatan ternak dapat dioptimalkan dan 

kesehatan produk hasil ternak memiliki kualitas kesehatan sesuai dengan standar yang 

diinginkan. 

 

Manajemen kesehatan ternak dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Good Veterinary 

Practices dan sistem manajemen mutu. Kebijakan mutu dan sasaran mutu yang 

ditetapkan oleh manajemen mengacu pada standart yang berlaku secara universal.  Untuk 

suatu kegiatan-kegiatan tertentu proses-proses kegiatan harus berdasarkan prinsip-prinsip 

efisiensi produksi dan ekonomis serta penggunaan semua sarana dan prasarana secara 

efektif dengan kaidah-kaidah yang lazim berlaku dalam kesehatan dan kesejahteraan 

ternak.  Untuk mencapai tujuan yang diinginkan tersebut di atas diperlukan sifat 

interaktif dari proses manajemen. 
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Perencanaan 

Perencanaan (merencanakan) merupakan proses mengarahkan kegiatan manusia dan 

sumberdaya dengan berorientasi ke masa depan. Kapasitas sumberdaya bersifat terbatas 

sedangkan populasi semakin meningkat maka pemanfaatan hendaknya bersifat tepat 

guna dan tepat sasaran. 

Pengertian lain: Perencanaanan adalah suatu kegiatan masyarakat dan organisasi untuk 

mengembangkan strategi yang optimal terkait tindakan masa depan untuk mencapai 

perangkat tujuan yang diinginkan, guna mengatasi permasalahan yang nyata dalam 

konteks yang kompleks dandidukung oleh kewenangan dan keinginan untuk 

mengalokasikan sumberdaya 

Dalam manajemen kesehatan ternak perencanaan program kesehatan ternak memiliki 

peranan yang  penting. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan adalah 

(a) sejauhmana gambaran peta epidemiologi di daerah lokasi peternakan dan sekitarnya 

telah diperoleh dan dipelajari, (b) sejauhmana catatan atau recording tentang penyakit-

penyakit endemic di daerah tersebut diperoleh, (c) prevalensi, angka mortalitas dan 

morbiditas ternak baik akibat serangan penyakit maupun karena faktor lain, (d) 

sejauhmana kualitas produksi ternak dan kualitas hasil ternak  yang dihasilkannya selama 

proses produksi, (e) metode  dan aplikasi usaha pencegahan dan pengobatan berdasarkan 

evaluasi kasus-kasus terdahulu, dan  (f) memperbaiki kendala-kendala yang sering 

dihadapi selama proses produksi berlangsung. Khususnya yang berkaitan dengan 

pengendalian penyakit. Perencanaan merupakan bagian penting dalam manajemen 

kesehatan ternak dan kesejahteraan ternak karena munculnya kasus penyakit relatif lebih 

sulit diramalkan dibandingkan faktor produksi yang lain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas manajemen: 

 Menentukan Sistem Manajemen Mutu yang akan 

dikembangkan 

 Merumuskan kebijakan dan sasaran  mutu 

 Merencanakan kebutuhan SDM bidang veteriner 

berdasarkan tugas pokok dan kompetensi 

 Membangun komitmen karyawan 

 Melakukan analisis SWOT terhadap kondisi 

epidemiologi penyakit 
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Konsep dasar perencanaan adalah rasionalitas, ialah cara berpikir ilmiah dalam 

menyelesaikan problem dengan cara sistematis dan menyediakan berbagai alternatif 

solusi guna memperoleh tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu perencanaan sangat 

dipengaruhi oleh karakter dalam mengembangkan budaya ilmiah dalam menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi manajemen. Hal ini cukup beralasan karena perencanaan 

juga berkaitan dengan pengambilan keputusan (decision maker), sedangkan kualitas hasil 

pengambilan keputusan berkorelasi dengan pengetahuan (knowledge), pengalaman 

(experience), informasi berupa data yang dikumpulkan oleh pengambil keputusan 

(eksekutor). 

Ilustrasi 1.3. Konsep Dasar Perencanaan 

 

 

Perencaan merupakan suatu usaha yang sistematik pada berbagai tingkatan dengan cara: 

(a) secara terus menerus menganalisis kondisi pelaksanaan, (b) merumuskan tujuan, 

kebijakan dan sasaran mutu, (c) menyusun konsep strategi, bagi pemecahan masalah 

(solusi) dan melaksanakannya dengan sumberdaya yang tersedia. 
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Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah suatu proses pengaturan dan pengalokasian kerja, wewenang 

dan sumberdaya di lingkungan peternakan sehingga tujuan usaha peternakan dapat 

dilakukan secara efisien dan efektif. Struktur, koordinasi dan rancangan organisasi dapat 

didesain sesuai karakteristik dan pola usaha peternakan.   Struktur organisasi dalam 

manajemen kesehatan harus dapat dideskripsikan dalam bentuk (a) adanya rincian jenis 

pekerjaan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, (b) membagi seluruh beban menjadi 

kegiatan yang logis, (c) penggabungan tugas dengan cara yang logis dan efisien, (d) 

adanya mekanis koordinasi dan (e) memantau efektivitas struktur manajemen. 

Koordinasi adalah proses pemaduan sasaran dan kegiatan unit–unit kerja yang terpisah 

untuk dapat mencapai tujuan secara efektif. Kunci koordinasi yang efektif adalah 

komunikasi. 

Sistem Informasi dan Komunikasi yang Bermutu: Proses pengendalian dalam menyusun 

rancangan program dimulai dari merumuskan tujuan,menentukan strategi,seperti alokasi 

waktu, penyajian materi, media yang digunakan, memilih sarana serta hal-hal lain yang 

diperlukan untuk program sehingga dapat memenuhi kebutuhan (peternak,petugas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis masalah yang seksama sangat diperlukan untuk menyusun rancangan yang 

bermutu. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menganalisis masalah adalah: 

dengan memanfaatkan  diagram tulang ikan (fishbone diagram) yang sering disebut 

diagram Ishikawa. Dengan diagram tulang tersebut upaya pemecahan masalah yang 

merupakan critical point dapat diidentifikasi dan diatasi. 

 

 

Sistem Informasi dan Komunikasi yang Bermutu:  
Proses pengendalian dalam menyusun rancangan program dimulai 

dari merumuskan tujuan, menentukan strategi, seperti alokasi waktu, 

penyajian materi, media yang digunakan, memilih sarana serta hal-hal 

lain yang diperlukan untuk program sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan. 
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Kepemimpinan dan Pengendalian 

Dalam manajemen kesehatan ternak kepemimpinan diperlukan untuk mengarahkan, 

mempengaruhi dan memotivasi para karyawan di lingkungan peternakan supaya 

termotivasi untuk menjalankan tugas-tugas pokok dalam pengendalian penyakit. Seorang 

manajer kesehatan ternak yang baik harus juga mampu berungsi dalam pengendalian 

manajemen disamping kompetensi keilmuan di bidang tersebut.  

Ada empat unsur utama yang harus dimilikinya yaitu (a) menetapkan standar kinerja, (b) 

mengukur kinerja yang sedang berjalan, dan (c) membandingkan kinerja tersebut dengan 

standar yang telah ditetapkan dan (d) mengambil tindakan untuk memperbaiki jika ada 

kesalahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggungjawab Manajemen 

 Memastikan bahwa SOP terkait kebijakan mutu, 

sasaran mutu, dan instruksi kerja dilaksanakan 

dengan baik dan benar 

 Melakukan analisis capaian  sasaran mutu bidang 

kesehatan 

 Memberikan orientasi dan pelatihan pada karyawan 

 Memastikan bahwa prinsip Good Veterinary 

Practices dilakukan dengan baik dan benar 

 Menyusun  perencanaan penanganan kesehatan 

hewan berdasarkan analisis SWOT dan SIPOC 

Mengapa manajemen kepemimpinan  sangat  penting : 

 Melaksanakan fungsi koordinatif 

 Agar manajemen tidak salah  memperkerjakan SDM 

 Menempatakan orang yang tepat pada pekerjaan 

yang tepat 

 Karyawan dapat melakukan praktik baik 

 Mendapatkan kerjasama kreatif dan 

mengembangkan hubungan kerja yang lancar 

 Mengintepretasikan kebijakan dan prosedur kerja 

pada berbagai tingkatan dan jenis pekerjaan 

 Mengembangkan kemampuan setiap karyawan 

 Mengendalian biaya tinggi 

 Membuat dan  memelihara komitmen 
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1.3.  Manajemen Kesehatan Ternak dan Pengendalian Penyakit 

Ada dua hal yang harus diperhatikan agar tujuan manajemen kesehatan ternak 

mampu manghasilkan tujuan organisasi. Pertama adalah kompetensi keilmuan khususnya 

manajer (dokter hewan), dan paramedis atau pekerja lain yang memiliki kompetensi 

dasar dalam bidang pengendalian penyakit. Kedua adalah kompetensi dalam manajemen 

produksi dan pengendalian penyakit. Disamping faktor internal pengendalian penyakit 

sangat dipengaruhi faktor eksternal.  

Manajer yang baik harus memiliki kemampuan baik secara teoritis maupun mampu 

dengan cepat menganalisis faktor-faktor lain yang sering mengganggu produktivitas 

ternak. Dalam ilmu produksi, pengendalian penyakit pada hakekatnya bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi produksi sehingga proses produksi berlangsung optimal dan 

diperoleh efisiensi ekonomi  dan pencapaian suatu produk yang berkualitas dengan 

memperhatikan aspek keamanan pangan pada konsumen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 1.4. Tata Letak Ilmu Manajemen Kesehatan dan Ilmu-ilmu Lainnya 
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Sejalan dengan perkembangan jaman, masalah penyakit pada ternak dan pemahamannya 

mempunyai dimensi yang lebih luas karena berkaitan dengan banyak faktor dan variabel.  

Penyakit ternak berkaitan dengan isu global yang memiliki dimensi ekonomis, politik, 

lingkungan bahkan juga hubungan bilateral dan multilateral antar negara serta agama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. Definisi-Definisi dan Sistem  Pengendalian Penyakit 

Beberapa definisi yang perlu dimengerti dalam kaitannya dengan manajemen kesehatan 

ternak adalah sebagai berikut: 

Biomedik adalah penyelenggaraan medik veteriner di bidang biologi farmasi, 

pengembangan sains kedokteran, atau industri biologi untuk kesehatan dan 

kesejahteraan manusia. 

Hewan Sehat adalah hewan yang tidak sakit dengan status kesehatan sebagai berikut: (a) 

bebas dari penyakit yang bersifat menular atau tidak menular, (b) bebas dari penyakit 

zoonosis, (c) tidak mengandung bahan-bahan yg merugikan manusia sebagai 

konsumen dan (d) berproduksi secara  optimum (daging, telur, susu) 

Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, 

pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan 

penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat 

hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan. 

Kesehatan ternak adalah suatu status  kondisi tubuh hewan dengan seluruh sel yang 

menyusun dan cairan tubuh yang dikandungnya secara fisilogis berfungsi normal. 

Beberapa hal yang harus  diperhatikan berkaitan dengan 

produktivitas dan efisiensi ekonomi dalam  industri 

peternakan adalah: 

 

1. Kesehatan ternak, angka mortalitas dan  morbiditas 

2. Performans produksi yang baik 

3. Rasio konversi pakan yang baik 

4. Ketersediaan zat nutrisi yang baik dan seimbang 

5. Memperbanyak  by product dari industri pangan  

6. Pemanfaatan bahan pakan yang tersedia. 
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Kesehatan Masyarakat Veteriner  adalah segala urusan yang berhubungan dengan 

hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan, yang secara langsung atau tidak 

langsung mempengaruhi kesehatan manusia.  

Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, 

membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi 

sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami. 

Pengendalian penyakit adalah usaha untuk melindungi ternak  dan manusia melalui 

sistem pencegahan dan pengobatan  terhadap gangguan penyakit baik yang bersifat 

menular maupun tidak menular.  

Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan 

oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, 

infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme pathogen seperti virus, bakteri, 

cendawan, dan ricketsia. 

Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan; 

hewan dan manusia; serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya 

melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis 

seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia; atau dengan media perantara 

biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur. 

Penyakit hewan strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian 

ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi. 

Sistem kesehatan hewan nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan 

unsur kesehatan hewan yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk 

totalitas yang berlaku secara nasional. 

Teknologi kesehatan hewan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan 

pengembangan dan penerapan ilmu, teknik, rekayasa, dan industri di bidang 

kesehatan hewan 

Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau 

sebaliknya. 

Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan. 
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Ukuran  Keberhasilan Pengendalian Penyakit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian Mutu  

Mutu adalah pemenuhan persyaratan dengan meminimkan kerusakan yang 

mungkin timbul atau standar of zero defect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Management in business and human organization activity is simply the act of 

getting people together to accomplish desired goals. Management comprises 

planning, organizing, staffing, leading or directing, and controlling an organization 

(a group of one or more people or entities) or effort for the purpose of 

accomplishing a goal. Resourcing encompasses the deployment and manipulation of 

human resources, financial resources, technological resources, and natural 

resources. 

 

Untuk mengukur keberhasilan pengendalian penyakit dalam ruang lingkup 

usaha peternakan, diantaranya: 

A. Sasaran mutu yang ditetapkan manajemen tercapai 

B. Beberapa indikatornya 

1. Angka sakit (morbiditas), diukur dari banyak tidaknya jumlah 

ternak yang sakit.  

2. Angka Kematian (mortalitas), diukur atau diamati oleh banyak 

tidaknya jumlah ternak yang mengalami kematian. 

3. Angka kecelakaan atau kasus yang terjadi misalnya patah tulang, 

jatuh dll 

4. Jumlah kelahiran ternak/tingkat reproduksi dicapai. 

5. Pencapaian pertambahan bobot badan 

6. Kejadian penyakit yang berulang dalam satu musim  

7. Kerusakan karkas atau daging, reject oleh konsumen 

8. food borne disease 

9. tingkat kepuasan/pelayanan terhadap kualitas produk 

 

Dalam hal penentuan kualitas pangan termasuk pangan produk hasil 

ternak beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan antara lain 

adalah: 

1. Aspek kandungan nutrisi  

2. Aspek  kesehatan dan higienis 

3. Aspek cita rasa, warna dan tekstur 

4. Aspek  ekologi 

5. Aspek  kesejahteraan ternak 

6. Asal usul  ternak  dan kehalalan 

7. Image dari makanan (daging) 

8. Harga yang kompetitif. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Planning
http://en.wikipedia.org/wiki/Organizing
http://en.wikipedia.org/wiki/Staffing
http://en.wikipedia.org/wiki/Leadership
http://en.wikipedia.org/wiki/Control_%28management%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_resources
http://en.wikipedia.org/wiki/Financial
http://en.wikipedia.org/wiki/Technological
http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_resources
http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_resources
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1.4.  Sistem Produksi Berkelanjutan dan  Kesejahteraan Ternak 

Sistem produksi berkelanjutan , pengendalian penyakit dan kesejahteraan ternak 

merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu industri peternakan. Isi-

isu lingkungan, animal welfare dan etika dalam industri peternakan pun akan sangat 

mewarnai dalam system perdagangan trnak di masa depan.  Konsumen di masa depan 

akan makin kritis tidak saja terhadap masalah kesehatan masyarakat veteriner namun 

juga masalah di atas. 

Secara makro pengembangan sistem produksi sangat mempengaruhi keberhasilan 

peternakan berkelanjutan yaitu  “pengelolaan sumberdaya yang berhasil untuk usaha 

peternakan guna membantu kebutuhan manusia yang berubah sekaligus 

mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumberdaya 

alam”.   

Prinsip-prinsip dasar peternakan berkelanjutan dan prinsip-prinsip dasar cara beternak 

yang baik (good farming practices) memang harus diterapkan sebaik-baiknya. 

Peternakan berkelanjutan atau  pemanfaatan sumber daya yang dapat diperbaharui 

(renewable resources) dan sumberdaya tidak dapat diperbaharui (unrenewable 

resources), untuk proses produksi peternakan dengan menekan dampak negatif terhadap 

lingkungan seminimal mungkin. Keberlanjutan yang dimaksud meliputi : penggunaan 

sumberdaya, kualitas dan kuantitas produksi, serta lingkungannya. Proses produksi 

peternakan  yang berkelanjutan akan lebih mengarah pada penggunaan produk hayati 

yang ramah terhadap lingkungan. 

Peternakan berkelanjutan dapat diartikan bahwa usaha peternakan  yang berlanjut untuk 

saat ini, akan tetap ada pada saat yang akan datang dan selamanya. Bermanfaat bagi 

semua dan tidak menimbulkan bencana bagi semuanya. Menurut Food and Agriculture 

Organization (FAO), pertanian berkelanjutan merupakan pengelolaan dan konservasi 

sumber daya alam. Orientasi perubahan teknologi dan kelembagaan dilakukan 

sedemikian rupa. Sehingga dapat menjamin pemenuhan dan pemuasan kebutuhan 

manusia secara berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang.  Jadi sistem 

peternakan rakyat yang berwawasan lingkungan memiliki pengertian dan tujuan dalam 

rangka keamanan pangan dan kelestarian lingkungan. 
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Usaha peternakan dan input teknologi berpengaruh pada keberhasilan strategi 

pengendalian penyakit dan pada akhirnya mempengaruhi produktivitas serta 

kesejahteraan peternakan. Penerapan sistem manajemen mutu sudah terbukti mampu 

meningkatkan daya saing dan kesejahteraan umat manusia. 

 

Tabel 1.1.  Ciri-Ciri  Usaha Peternakan Berdasarkan Identifikasi dan Penerapan 

Teknologi (Dwi Cipto B, 2008) 

 
No InputTeknologi Usaha Peternakan 

Ekstensif Semiintensif Intensif 

1. Tatalaksana 

Perbibitan dan 

Teknologi 

Reproduksi 

a. Tidak melakukan  

pemilihan bibit,  

b. Mengandalkan 

perkawinan secara 

alam 

c. Tidak ada pengukuran 

efisiensi reproduksi 

a. Melakukan  pemilihan 

bibit  

b. Perkawinan dilakukan 

secara alami 

c. Sudah melakukan  

pengukuran Efisiensi 

reproduksi  

a. Manajemen perbibitan 

dilakukan secara ketat 

b. Melakukan input teknologi 

reproduksi 

c. Melakukan  pengukuran 

efisiensi reproduksi 

2. Tatalaksana 

Pemeliharaan  

Tidak dikelola sesuai 

prinsip manajemen 

agribisnis (perencanaan, 

pengorganisasian, pelak-

sanaan, pengawasan, 

evaluasi, pengendalian) 

Sudah melakukan prinsip-

prinsip manajemen agribisnis 

namun belum efektif dan 

efisien. 

Melakukan prinsip manajemen 

agribisnis secara efektif dan 

efisien. 

3. Tatalaksana 

Perkandangan 

a. Ternak lebih banyak di 

luar kandang (diabur) 

b. Kandang tidak 

didesain secara sesuai 

peruntukan (standar) 

a. Ternak lebih banyak 

dikandangkan 

b. Kandang  didesain  sesuai 

peruntukan namun belum 

memenuhi standar 

a. Ternak dikandangkan 

secara terus menerus 

b. Kandang didesain secara 

khusus  sesuai standar 

peruntukan ternak 

4. Tatalaksana 

Pemberian 

Pakan 

a. mengandalkan pakan 

dari  luar (diabur) 

b. Jumlah dan kualitas 

pakan terkonsumsi 

tidak terukur 

c. Efisiensi penggunakan 

pakan tidak terukur 

a. Pakan sudah dikontrol 

b. Kualitas pakan belum 

efektif 

c. Efisiensi penggunakan 

pakan sudah dapat diukur 

a. Jumlah dan kualitas pakan 

terkonsumsi tidak terukur 

b. Efisiensi penggunakan 

pakan diukur dan 

dievaluasi 

5. Tatalaksana 

Pengendalian 

Penyakit 

a. Tidak ada pola 

biosekuriti yang jelas 

b. Angka morbiditas dan 

mortalitas tinggi 

a. Memiliki program 

Biosekuriti namun belum 

efektif 

b. Angka morbiditas dan 

mortalitas masih tinggi 

a. Memiliki program 

Biosekuriti yang baik 

b. Angka morbiditas dan 

mortalitas rendah 

6. Penanganan 

Pasca Panen 

a. tidak memiliki standar  

b. tidak melakukan 

pengolahan 

a. Memiliki standar 

b. Proses pengolahanan 

belum dilakukan secara 

efektif  

Memiliki standar produksi 

dan proses pengolahanan 

dilakukan secara efektif  dan 

efisien (menggunakan standar 

mutu kualitas pangan 

(misalnya HACCP dll) 

7. Pemasaran hasil Untuk kebutuhan rumah 

tangga 

Produk sebagian besar 

dipasarkan 

Dikelola menggunakan 

prinsip-prinsip  pemasaran  

8. Skala usaha a. merupakan usaha 

sampingan 

b. tidak direncanakan 

Merupakan usaha peternakan 

rakyat namun skala usaha 

masih rendah 

Merupakan industri peternakan 

(sesuai Kebijakan Pemerintah 

dan atau Kepmen) 

9. Kemitraan Tidak memiliki Memiliki Memiliki mitra yang luas 

10. Sistem Audit Tidak dilakukan Tidak dilakukan Dilakukan secara baik sesuai 

prinsip-prinsip akuntansi. 

11. Pengembangan 

R & D 

Tidak memiliki Memiliki tenaga ahli tapi 

belum mencukupi 

Memiliki tenaga ahli yang 

spesifik sesuai bidangnya 
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Berpijak pada pengalaman dalam sektor pertanian. Ketika perubahan dari kegiatan 

pertanian konvensional ke pertanian berkelanjutan dilaksanakan, perubahan sosial dan 

struktur ekonomi juga akan terjadi. Pada saat input menurun, terdapat hubungan yang 

menurun pula pada hubungan kerja terhadap mereka yang selama ini terlibat dan 

mendapatkan manfaat dari pertanian konvensional. Hasilnya adalah terdapat banyak 

kemungkinan yang dapat ditemukan yaitu meningkatnya kualitas hidup, dan peningkatan 

kegiatan pertanian dan kesejahteraan mereka.  

Dalam mengadopsi input minimal (low input) sistem-sistem berkelanjutan dapat 

menunjukkan penurunan potensial fungsi-fungsi eksternal atau konsekuensi-konsekuensi 

negatif dari jebakan sosial pada masyarakat. Petani peternak sering terperangkap dalam 

perangkap sosial tersebut sebab insentif-insentif yang mereka terima dari kegiatan 

produksi saat ini.  

Bagaimana dengan Kesejahteraan Ternak? 

Dalam era globalisasi saat ini kesejahteraan hewan menjadi salah satu isu global 

disamping isu keamanan pangan dan kelestarian lingkungan, karena memiliki potensi 

sebagai hambatan dalam perdagangan bebas.  Kesejahteraan hewan (yang dikenal 

dengan animal welfare) merupakan suatu tindakan kesadaran terhadap perasaan hewan 

dan bagaimana memperlakukannya tanpa perlu menyakiti dan membuatnya menderita.  

Kesejahteraan hewan berkaitan erat dengan kesehatan hewan, dan menjadi bidang baru 

yang menjadi prioritas rencana strategis Badan Kesehatan Hewan Dunia (Office 

International des Epizooties/ OIE), “Food Safety and Animal Welfare “ (semula OIE 

hanya bergerak dalam bidang kesehatan hewan). 

 

Welfare adalah suatu karakteristik pada suatu individu hewan pada saat diobservasi atau 

diukur. Observasi atau pengamatan tersebut harus dilakukan secara objektif. Ukuran 

moral harus digunakan untuk mengukur dan mengintepretasikan kesejahteraan suatu 

hewan.  Ukuran kesejahteraan dapat dan harus diterapkan dalam sepanjang system 

produksi. Ukuran-ukuran yang dapat digunakan antara lain bagaimana  status fisiologi, 

kerusakan fisiologi, respon fisiologi dan tingkah laku serta stress pada ternak selama 

ternak dipelihara dan juga pada saat penanganan akan dipotong.   
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Para ilmuwan mengemukakan beberapa prinsip yang dapat dijadikan sebagai criteria 

untuk mengukur “animal welfare” yaitu laju pertumbuhan, efisiensi pakan, efisiensi 

reproduksi, angka kematian dan angka sakit. Indikator lainnya adanya kesejahteraan 

ternak yang terganggu adalah tekanan terhadap sistem kekebalan dan tingkah laku yang 

agresif.  

 

Menurut Undang-undang Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 18 tahun 

2009: 

Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan 

fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan, yang perlu 

diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan orang atau 

badan hukum yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. 

 

Pada prinsipnya kesejahteraan hewan adalah tanggungjawab manusia selaku 

pemilik atau pengelola hewan untuk memastikan hewan memenuhi lima azas 

kesejahteraan hewan, yaitu : 

 

a. Bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi 

b. Bebas dari rasa sakit dan tidak nyaman 

c. Bebas dari rasa takut dan tertekan 

d. Bebas dari kesakitan, luka dan penyakit 

e. Bebas untuk mengekspresikan pola perilaku normal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiga (3) elemen penting dalam Animal Welfare 
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Profesor Donald M. Broom (2011) berpendapat bahwa animal welfare adalah istilah 

untuk mendeskripsikan tingkat kualitas hidup hewan pada suatu waktu tertentu .  Animal 

welfare adalah sebuah disiplin ilmu.   tindakan yang harus kita (manusia) lakukan 

berkaitan dengan animal welfare adalah persoalan etika dan bukanlah suatu persoalan 

aplikasi sains.  aplikasi sains apapun seharusnya mengandung justifikasi etik yang benar. 

  

Pendapat ini selaras dengan pernyatan David Frazer (2008) bahwa animal welfare dapat 

dikaji secara ilmiah, namun kajian tersebut akan sangat dipengaruhi oleh nilai atau ide 

dasar penelitinya mengenai apa yang dipandang penting dalam menilai kualitas hidup 

hewan.   Dan nilai-nilai dasar tersebut sangat dipengaruhi oleh budaya dimana ilmuwan 

tersebut hidup dan berada.  

 

Terdapat beberapa strategi hewan dalam mengatasi kondisi lingkungannya baik dengan 

tindakan, secara fisiologis,   imunologis, atau dengan faktor-faktor lain yang dikoordinasi 

oleh otak.   Rasa afektif seperti rasa sakit, takut, dan berbagai bentuk kegembiraan juga 

dapat dipakai sebagai strategi dalam mengatasi lingkungannya.  Seperti halnya perasaan 

buruk seperti rasa sakit dan takut, rasa senang juga merupakan mekanisme biologis. 

Perasaan tersebut dibangun oleh otak, melibatkan persepsi kesadaran, yang berasosiasi 

dengan sistem pengaturan kehidupan,  sehingga perasaan tersebut akan dikenali oleh 

individu hewan ketika perasaan tersebut terulang kembali.  Perasaan yang terulang 

kembali itulah yang kemudian digunakan oleh individu hewan sebagai strategi dalam 

mengatasi kondisi lingkungannya, baik dengan mengubah tindakan atau sebagai penguat 

tindakannya.  

 

Alasan kesejahteraan hewan (animal welfare) menjadi penting  

Kesejahteraan hewan menjadi penting karena mempengaruhi pertumbuhan, reproduksi 

dan daya tahan hidup hewan. Selain itu juga dapat mengurangi tingkat insidensi terhadap 

suatu penyakit dan meningkatkan kesehatan hewan. Peningkatan praktek kesejahteraan 

hewan secara positif berdampak kepada patologi hewan dan ketahanan penyakit 

(European Communities, 2007).  
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Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam UN Millennium Development Goals 

menyebutkan bahwa dengan menerapkan Kesrawan pada hewan-hewan di dunia 

diyakini akan memberi manfaat bagi manusia, hewan dan lingkungan yaitu : 

a. Kesehatan Manusia (Human Health) – karena mengurus hewan dengan baik 

sehingga dapat menurunkan resiko dari penyakit-penyakit bersifat zoonosis dan 

keamanan pangan. Selain itu ikatan emosional hewan, sebagai teman manusia 

(human animal bond) mempunyai efek penyembuhan (terapeutik) 

 

b. Perkembangan Sosial (Human Development) – karena perilaku manusia dan 

sikap terhadap hewan bertumpang-tindih (overlap) dengan perilaku dan sikapnya 

terhadap sesama manusia  

 

c. Penurunan kemiskinan dan kelaparan (Poverty and hunger reduction)- karena 

mengurus hewan dengan baik dan benar memperbaiki produktifitasnya serta 

membantu peternak untuk ketersediaan pangan mereka sendiri, keluarganya dan 

komunitasnya 

 

d. Manajemen Bencana (Disaster management) – karena hewan adalah penting bagi 

kehidupan manusia dan kehidupan lingkungan maka nasib hewan harus turut 

dipertimbangkan dalam kesiapsiagaan dan respon terhadap adanya bencana. 

 

e. Pelestarian lingkungan (Environmental sustainability)- dikarenakan adanya 

manajemen dalam memanfaatkan hewan oleh manusia yang harus disertai 

tanggung jawab karena dapat berdampak pada penggunaan lahan, perubahan 

iklim, polusi, ketersediaan air, habitat konservasi serta keanekaragaman hayati 

untuk lebih baik.  

 

Kesejahteraan hewan, atau Animal welfare dalam bahasa Inggris, menjadi salah satu 

kriteria yang digunakan oleh publik dunia untuk melakukan justifikasi atas sebuah 

sistem, prosedur, atau aktivitas.  animal welfare juga semakin memperluas konsep 

“kualitas” bagi konsumen dan produsen produk-produk hewan, karena kualitas produk 

yang baik saat ini tidak hanya terkait dengan cita rasa, namun juga berkelanjutan . 

 Produk yang berkelanjutan berarti bahwa produk tersebut dapat dipertanggungjawabkan 

baik dari sisi kesehatan (manusia), animal welfare, maupun dampaknya terhadap 

lingkungan.  

 

Dalam kaitannya dengan “Sistem Produksi Ternak”,  dalam sidang OIE ke-80 Majelis 

Umum (2012)  memasukkan   Klausul 7.1.4 pada yaitu  'Prinsip-prinsip umum untuk 

kesejahteraan  hewan dalam sistem produksi ternak dan Terestrial dan  Klausul 7.9 yaitu 

'Hewan Ternak Sapi dan Kesejahteraan Sistem Produksi '. 
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Terhadap penggunaan hewan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.  OIE pada 

Sidang Umum ke-80, memasukkan Klausul  7.8.10. Teks yang baru mengakui bahwa 

untuk mempertahankan  kemajuan dalam memajukan kesehatan manusia dan hewan,  

lembaga penelitian harus dapat mengimpor hewan, Transportasi domestik dan 

internasional seperti hewan  dan harus menjamin keamanan dari hewan tersebut dengan 

prinsip-prinsip yang manusiawi. 

 

Berikut ringkasan terkait dengan animal welfare (dikutip dari Robert E Taylor,1992). 

 

Katagori/Grup Viewpoint 

Animal exploitation Kelompok ini melihat adanya pandangan bahwa keberadaan 

hewan adalah digunakan untuk kepentingan manusia, hewan 

semata-mata merupakan hak milik manusia.  Pandangan 

kelompok ini memberikan contoh pada beberapa hal antara 

lain “adu anjing”, adu ayam, penembkan pada burung dll). 

  

Animal use Kelompok ini mempercayai bahwa keberadaan hewan yang 

utama adalah digunakan untuk manusia sebagai contoh adalah 

produksi peternakan, perikanan dll. Mereka mempercayai 

bahwa hewan dapat diproduksi/dipanen untuk kebutuhan 

pangan manusia dan tidak seharusnya untuk disakiti. Secara  

umum golongan ini berpandangan bahwa tidak ada salahnya 

memanfaatkan hewan.  

 

Animal control Kelompok ini memandang bahwa penegakan hokum, 

ordinansi, dan pengaturan (regulation) perlu diterapkan 

terhadap hewan. Hewan dapat digunakan untuk penelitian. 

Kelebihan adanya hewan tertentu dipandang harus 

dimusnahkan. 

Animal welfare Kelompok ini memandang perlunya didukung adanya 

perlakuan yang manusiawi terhadap hewan.  

Animal rights Mereka berrkeyakinan bahwa hewan mempunyai hak intrinsik 

yang  harus dijamin seperti hak-hak manusia. Hak-hak itu 

termasuk seperti  untuk tidak dibunuh, dimakan, untuk olah 

raga dan riset.  Atau  disalahgunakan dalam bentuk apapun 

 

Animal liberation Kelompok ini memandang bahwa  hewan tidak memiliki 

kekuatan untuk membantu pekerjaan atau produksi bagi 

kepentingan manusia.  

Menurut kelompok ini, memiliki hewan kesayangan pun 

termasuk perbudakan hewan. 
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Kesejahteraan hewan meliputi upaya-upaya untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan 

dasar hewan agar bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari rasa sakit, bebas dari 

penganiayaan dan penyalahgunaan, bebas dari rasa takut dan tertekan, serta bebas untuk 

mengekspresikan perilaku alaminya.  

Upaya-upaya perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar hewan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pemeliharaan, pemanfaatan, pengangkutan, 

perdagangan, penyembelihan dan etanasi dan eliminasi. 

 

Pemerintah bersama-sama masyarakat melakukan perlindungan hewan dan upaya-upaya 

mencegah perbuatan yang melanggar hukum berdasarkan ketentuan dalam undang-

undang, untuk tidak : 

a. menelantarkan hewan; 

b. membunuh hewan untuk kesenangan dan atau tanpa tujuan tertentu; 

c. memanfaatkan organ atau bagian organ hewan untuk tujuan pengobatan 

yang belum didasari kajian ilmiah; 

d. melakukan mutilasi kecuali untuk kepentingan kesehatan hewannya 

sendiri; 

e. memberi bahan-bahan yang memacu fungsi normal fisiologis di luar 

kemampuan hewan; 

f. melakukan tindakan transgenic yang di luar kodrat; 

g. menelantarkan satwa liar yang dilindungi yang disita dalam rangka 

penyelamatan dan pengembalian ke habitat aslinya. 

 

Menurut peraturan perundangan di beberapa negara, setiap orang atau badan hukum 

dilarang mempekerjakan atau mendayagunakan hewan muda sehingga merusak dan atau 

mempengaruhi kesehatan dan keselamatannya atau mengakibatkan kematiannya. Setiap 

orang atau badan hukum dilarang menganiaya dan atau menyakiti hewan sedemikian 

rupa sehingga mengakibatkan gangguan fisik dan atau psikologis dan atau kematian 

hewan. Setiap orang atau badan hukum dilarang memberi bahan-bahan yang memacu 

fungsi normal fisiologis di luar kemampuan hewan. Setiap orang atau badan hukum 

dilarang memanfaatkan organ dan atau bagian organ hewan hidup untuk tujuan yang 

tidak didasarkan kajian ilmiah. Setiap orang atau badan hukum dilarang membunuh 

hewan untuk kesenangan. 
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1.5.  Penutup 

Siskeswannas, manajemen risiko dan keamanan produk ternak adalah isu-isu 

penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan manajemen kesehatan dan 

kesejahteraan ternak. Para pengambil keputusan dan manajer yang terkait dalam bidang 

kesehatan ternak harus memahami dan menerapkan sistem manajemen mutu. 

Manajemen kesehatan ternak adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, 

kepemimpinan dan pengendalian faktor-faktor produksi melalui optimalisasi sumberdaya 

yang dimilikinya agar produktivitas ternak dapat dimaksimalkan, kesehatan ternak dapat 

dioptimalkan dan kesehatan produk hasil ternak memiliki kualitas kesehatan sesuai 

dengan standar yang diinginkan. Agar manajemen kesehatan ternak dapat dilakukan 

secara efektif dan efisien maka perlu diperhatikan faktor-faktor lain yang 

mempengaruhinya (lihat Ilustrasi 1.5  di bawah).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 1.5. Keterkaitan manajemen dengan Lingkungan Luar dan Dalam 

Perencanaan 
Para manager 
menggunakan logika  
keilmuan dan metode  
ilmiah untuk mencapai 
tujuan secara efektif dan 
efisien 

Pengorganisasian 
Para manager menata 
dan mengalokasikan 
kerja, wewenang, dan 
sumberdaya untuk 
mencapai tujuan secara 
efisien 

Pengendalian 
Para manager 
memastikan bahwa 
usaha peternakan 
mencapai tujuan secara 
efektif dan efisien 

Kepemimpinan 
Para manager 
mengarahkan, 
mempengaruhi dan 
memotivasi SDM untuk 
menjalankan tugas pokok 

Lingkungan Luar 

Lingkungan Dalam 
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1.7. Tugas dan Latihan 

 

Tugas terstruktur 

Buatlah makalah dengan salah satu tema sebagai berikut: 

a) Faktor-faktor kegagalan pengendalian penyakit pada ternak 

b) Animal welfare  pada Rumah Potong Hewan 

c) Profil kesehatan masyarakat veteriner di pasat tradisional. 

d) Kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan hewan. 

 

Tugas Mandiri 

Jawablah dengan singkat dan tepat 

a) Jelaskan empat prinsip dasar program kesehatan ternak? 

b) Jelaskan  beberapa mekanisme terjadinya suatu penyakit dalam suatu populasi? 

c) Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem produksi? 

d) Jelaskan penerapan animal welfare dalam industri perunggasan? 

 

1.8. Tindak lanjut 

Tugas mandiri 

Pelajari pokok bahasan untuk minggu selanjutnya dengan pokok bahasan Sistem 

Manajemen Mutu dan Pengendalian Penyakit pada Ternak. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC340178/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC340178/

