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BAB  3.  Sistem Produksi Berkelanjutan dan 
Manajemen Kesehatan Ternak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1   Pendahuluan 

 

Industri  peternakan   mempunyai prospek yang sangat baik, karena permintaan 

produk hasil ternak akan terus meningkat, sejalan dengan pertambahan penduduk dan 

perkembangan perekonomian nasional/regional.  Profil usaha peternakan di sektor 

primer menunjukkan bahwa usaha peternakan memberikan peluang usaha yang baik 

sepanjang manajemen pemeliharaan mengikuti prinsip-prinsip beternak yang baik. 

 

Permasalahan Umum dalam industri peternakan diantaranya adalah:  

a. Industri hulu sangat lemah. Sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan daging, 

telur dan susu  sendiri 

b. Data  tentang populasi ternak  yang kurang valid.   Sehingga proses pengambilan 

kebijakan  dan program implementatif kurang bisa dipertanggungjawabkan 

c. Belum adanya persepsi yang sama dari para stakeholder dalam industri peternakan.   

d. Persepsi tentang otonomi daerah yang keliru sehingga berakibat pada  ekonomi 

biaya tinggi 

e. Peraturan perundangan yang kurang komprehensif dan lemahnya penegakan 

hukum 

f. Rendahnya  nilai tambah dari rantai peternakan khususnya dalam memproduksi 

berbagai produk daging dan susu baik untuk keperluan dalam negeri ataupun 

ekspor. 

g. Jaringan pemasaran produk yang belum mantap menyebabkan antara lain belum 

optimalnya konsumsi produks hasil ternak  di masyarakat.  

 

Daya saing industri peternakan sangat ditentukan oleh beberapa input seperti 

ketersediaan pakan, faktor bibit, manajemen dan kesehatan hewan, serta inovasi 

teknologi dan faktor-faktor eksternal lainnya.  Upaya meningkatkan daya saing harus 

dilakukan secara simultan dengan mewujudkan harmonisasi kebijakan pendukung yang 

Tujuan Instruksional Khusus (TIK) dari pokok 

bahasan ini adalah setelah mengikuti kuliah ini 

mahasiswa   dapat menjelaskan hubungan antara 

Sistem Produksi dan Manajemen Kesehatan Ternak 

secara  baik dan benar. 
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bersifat lintas sektor. Hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan faktor internal 

seperti menerapkan efisiensi usaha, meningkatkan kualitas produk, menjamin kontinuitas 

suplai dan sesuai dengan permintaan pasar.  

Peningkatan daya saing dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas 

dalam bidang peternakan tentu menuntut suatu pendekatan utuh yang mengaitkan 

elemen-elemen ekonomi, kelembagaan, legal dan partisipatif. Dalam kaitan ini, faktor 

governance merupakan faktor yang strategis dan menarik diyakini mempengaruhi tingkat 

daya saing, baik di level lokal, regional, nasional dan bahkan internasional. 

Untuk merespon perkembangan usaha peternakan diperlukan dukungan investasi yang 

berasal dari pemerintah, masyarakat/peternak dan swasta. Kebijakan pendukung dalam 

menciptakan iklim investasi yang kondusif diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja 

untuk kegiatan budidaya dari mulai di hulu sampai dengan hilir. Oleh karenanya, 

pengembangan usaha peternakan berpotensi mampu menjawab tantangan  yang dihadapi 

dalam hal ketahanan pangan, lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat, devisa, serta 

perekonomian nasional /regional.  

Persaingan yang sangat ketat dalam mendapatkan input untuk sistem produksi dengan 

sub sektor lain dan pada akhirnya berdampak pada kerusakan lingkungan. Konsep 

pengelolaan sumberdaya alam dicoba melalui sistem pertanian terpadu dan dalam ruang 

lingkup yang lebih luas melalui pembangunan berkelanjutan. 

Secara empiris merujuk pada 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 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 sering 

terperangkap dalam perangkap sosial tersebut sebab insentif-insentif yang mereka terima 

dari kegiatan produksi saat ini.  
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Sub sektor pertanian/peternakan harus   dipandang sebagai bagian dari solusi, bukan 

bagian dari masalah untuk mengatasi kecukupan pangan. Namun disisi lain ada 

kecenderungan para pengecer, konsumen dan industri prosesing kadang  mendikte 

praktek produksi ternak. Kecenderungan untuk tergantung pada produk impor dan  

lingkungan peraturan yang tidak kondusif untuk perluasan produksi adalah hal lain. 

Dalam banyak hal organisasi peternak  gagal untuk menciptakan masa depan bukan 

karena mereka gagal untuk memprediksi hal itu, tetapi karena mereka gagal untuk 

membayangkannya.Dampak yang paling menakutkan adalah kerusakan lingkungan 

akibat tumbuhanya sektor peternakan yang tak terkendali dan terkontrol oleh standart, 

norma dan aturan.  Norma-norma sosial dan budaya akan menjadi masalah jika tidak 

diperhatikan.  

Setidaknya ada lima kriteria untuk mengelola suatu sistem peternakan berkelanjutan 

yaitu: (a) kelayakan ekonomis (economic viability), (b)  bernuansa dan bersahabat 

dengan ekologi (ecologically sound  and friendly), (c)  diterima secara sosial (Social 

just), (d) Kepantasan secara budaya (Culturally approiate)  dan (e)  Pendekatan sistem 

holistik (system and hollistic approach). 

Ilmuwan lain mendeskripsikan sistem berkelanjutan berupa suatu ajakan moral untuk 

berbuat kebajikan pada lingkungan sumber daya alam dengan memepertimbangkan tiga 

matra atau aspek sebagai berikut: (a) Kesadaran Lingkungan (Ecologically Sound), 

sistem budidaya pertanian tidak boleh menyimpang dari sistem ekologis yang ada. 

Keseimbanganadalah indikator adanya harmonisasi dari sistem ekologis yang 

mekanismena dikendalikan oleh hukum alam, (b) Bernilai ekonomis (Economic 

Valueable), sistem budidaya pertanian harus mengacu pada pertimbangan untung rugi, 

baik bagi diri sendiri dan orang lain, untuk jangka pandek dan jangka panjang, serta bagi 

organisme dalam sistem ekologi maupun diluar sistem ekologi dan (c) Berwatak sosial 

atau kemasyarakatan (Socially Just), sistem pertanian harus selaras dengan norma-noma 

sosial dan budaya yang dianut dan di junjung tinggi oleh masyarakat disekitarnya. 

Agar Strategi Pembangunan Berkelanjutan  dapat terwujud setidaknya ada empat 

komponen yang perlu diperhatikan yaitu pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, 

integrasi, dan perspektif jangka panjang. 
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Menurut Technical Advisorry Committee of the CGIAR (TAC-CGIAR, 1988), 

“Pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumberdaya yang berhasil untuk usaha 

pertanian guna membantu kebutuhan manusia yang berubah sekaligus mempertahankan 

atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumberdaya alam”.   Ciri-ciri 

pertanian berkelanjutan tersebut meliputi : (a)  Mantap secara ekologis, yang berarti 

kualitas sumberdaya alam dipertahankan dan kemampuan agroekosistem secara 

keseluruhan – dari manusia, tanaman, dan hewan sampai organisme tanah ditingkatkan.  

Dua hal ini akan terpenuhi jika tanah dikelola dan kesehatan tanaman dan hewan serta 

masyarakat dipertahankan melalui proses biologis (regulasi sendiri). Sumberdaya lokal 

digunakan secara ramah dan yang dapat diperbaharui. (b) Dapat berlanjut secara 

ekonomis, yang berarti petani mendapat penghasilan yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan, sesuai dengan tenaga dan biaya yang dikeluarkan, dan dapat melestarikan 

sumberdaya alam dan meminimalisasikan risiko. (c)  Adil, yang berarti sumberdaya dan 

kekuasaan disistribusikan sedemikian rupa sehingga keperluan dasar semua anggota 

masyarakat dapat terpenuhi dan begitu juga hak mereka dalam penggunaan lahan dan 

modal yang memadai, dan bantuan teknis terjamin. Masyarakat berkesempatan untuk 

berperanserta dalam pengambilan keputusan, di lapangan dan di masyarakat. (d) 

Manusiawi, yang berarti bahwa martabat dasar semua makhluk hidup (manusia, 

tanaman, hewan) dihargai dan menggabungkan nilai kemanusiaan yang mendasar 

(kepercayaan, kejujuran, harga diri, kerjasama, rasa sayang) dan termasuk menjaga dan 

memelihara integritas budaya dan spiritual masyarakat dan (e)  Luwes, yang berarti 

masyarakat desa memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan ubahan kondisi 

usahatani yang berlangsung terus, misalnya, populasi yang bertambah, kebijakan, 

permintaan pasar dan lain-lain. 

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 
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peternakan  yang berkelanjutan akan lebih mengarah pada penggunaan produk hayati 

yang ramah terhadap lingkungan. 

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. 

 

3.2    Sistem Produksi dan Manajemen Kesehatan Ternak  

 

Sistem adalah kumpulan dari unsur dan komponen yang saling mempengaruhi 

antara satu dan yang lainnya sehingga tecapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan yang 

dimaksud dengan produksi ialah kegiatan menghasilkan sesuatu dengan cara mengubah 

suatu masukan menjadi sebuah keluaran yang memiliki nilai lebih dari sebelumnya. 

Perencanaan sistem produksi dari agribisnis peternakan meliputi perencanaan produk 

peternakan, perenanan lokasi, perencanaan standar mutu produk dan memenuhi 

berbagai peraturan perundangan yang berlaku.  Seorang manajer adalah mereka yang 

memiliki kompentensi bukan saja dalam hal pengelolaan kesehatan ternak namun 

juga kerangka mata rantai produk (Ilustrasi 3.1) 
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Ilustrasi 3.1. Skema Industri Perunggasan dan Mata Rantai Turunan Industri 

Produk yang bermutu baik akan memberikan nilai jual yang baik pula. Kesadaran akan 

hal ini merupakan sikap yang baik sebelum memulai kegiatan produksi, artinya 

hadirkanlah produksi dengan mutu yang sebaik mungkin maka konsumen atau pasar 

akan menghargainya. 

Adanya perencanaan standar mutu produk tidak terlepas dari maksud-maksud seperti 

keinginan untuk menyajikan produk dengan mutu yang sebaik mungkin atau setidak-

tidaknya memenuhi syarat minimal selera atau kemauan konsumen dan strategi untuk 

tidak ditinggalkan konsumen. Di samping karena hal ini, perencanaan standar mutu 

produk juga dimaksudkan untuk memudahkan pemilihan bahan-bahan yang diperlukan 

untuk produksi, pengendalian atau pengawasan atas produksi yang akan dilakukan. 

Dalam usaha peternakan, perencanaan standar mutu produk ini memudahkan 

pengendalian atas budi daya atau pembibitan ternak yang dilakukan,  penanganan 

pascapanen dan mutu produk yang harus dihasilkan. 
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Dalam sistem produksi, pakan dan pengendalian penyakit merupakan faktor utama untuk 

perolehan efisiensi produksi. Pada ternak ruminansia misalnya komposisi pemberian 

bahan pakan (rumput, legum dan konsentrat),  kandungan zat nutrient ransum, jumlah 

dan frekuensi pemberian, kualitas bahan pakan penyusun ransum dan lain-lainnya  tidak 

hanya mempengaruhi faktor produksi namun juga dapat mencegah kemungkinan 

timbulnya penyakit. Pada ternak yang sehat, dimana ternak mendapatkan ransum yang 

cukup, baik, dan seimbang kandungan nutrisinya maka kekebalan tubuhnya relatif akan 

baik sehingga sistem pertahanan humoral dan selulernya juga akan baik. Peternak yang 

baik antara lain harus mengetahui kebutuhan zat nutrisi ternak peliharaannya, kuantitas 

pakan dan kualitas pakan.  

Suatu usaha peternakan memerlukan manajemen yang baik.  Manajemen adalah suatu 

proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya suatu 

organisasi dan proses penggunaan semua sumberdaya organisasi untuk tercapainya suatu 

organisasi yang telah ditetapkan.  Usaha peternakan, apapun bentuknya memiliki tujuan 

yang sama yaitu perolehan efisiensi produksi dan efisiensi ekonomi yang optimal. Untuk 

mencapai tujuan tersebut peternak harus (a) memperhatikan input dan output untuk 

tujuan produksi, (b) mengetahui paramater zooteknis, dan (c) melakukan evaluasi proses 

atau sistem produksi. 

Faktor-faktor produksi yang harus diperhatikan agar prospek dan keberlangsungan usaha 

dapat dipertahankan   adalah  (a)  jenis atau bangsa yang akan digunakan dalam sistem 

produksi, (b) manajemen pemeliharaan termasuk disini adalah kualitas pakan, sistem dan 

metode perkawinan, metode pemerahan, tenaga kerja, pengendalian penyakit, 

perkandangan dan penanganan pasca panen, (c) kemudahan  dalam memperoleh input 

produksi, (d) kompetitor dalam usaha dan (e) kepercayaan konsumen terhadap 

penggunaan input produksi dan jaminan keamanan pangan produk yang dihasilkan. 

Tatalaksana adalah pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditentukan melalui upaya menggerakan sumberdaya 

sehingga dapat bekerja optimal dalam suatu sistem yang telah disepakati. Tatalaksana 

pemeliharaan juga didefinisikan sebagai suatu pengelolaan faktor-faktor produksi yang 

terkait dengan pemeliharaan ternak agar produktivitas ternak dapat dioptimalkan dan 

efisiensi ekonomi dapat dimaksimalkan.  
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Di dalam manajemen unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian faktor produksi.   Untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan tersebut  diperlukan sifat interaktif dari proses manajemen.  

Usaha peternakan memiliki keterkaitan dengan input teknologi  yang digunakan.  

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

orang”.  Sebagai bagian integral dari sistem produksi maka pengelolaan faktor-faktor 

produksi sangat mempengaruhi keberhasilan manajemen pemeliharaan ternak.  Melalui 

optimalisasi sumberdaya yang dimiliki maka produktivitas ternak dapat dimaksimalkan, 

sehingga tujuan dan standar produksi yang diinginkan dapat tercapai.  Pemeliharaan 

ternak harus dilakukan secara sistematis. Untuk suatu kegiatan tertentu proses-proses 

kegiatan harus berdasarkan prinsip efisiensi produksi dan ekonomis serta penggunaan 

semua sarana dan prasarana secara efektif dengan kaidah yang lazim berlaku dalam 

sistem produksi ternak. 

Di bidang peternakan perlu dikembangkan manajemen mutu yang berorientasi pada 

kepuasan pelanggan. Model SIPOC (akronim dari suppliers, inputs-processes-output-

customer) diperlukan dalam manajemen dan peningkatan proses termasuk dalam 

tatalaksana pemeliharaan ternak. Lihat ilustrasi 3.2. 

 
Ada 3 hal penting dalam Model SIPOC Manajemen pemeliharaan ternak yang harus 

diperhatikan yaitu sistem produksi, faktor produksi, dan proses produksi yang akan 

diterapkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 3.2. Model SIPOC dalam Manajemen Pemeliharaan Ternak 
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 Ilustrasi 3.3. Keterkaitan antara input-ouput usaha peternakan 

 

Lonnie J. King (2005)  dalam seminar “Challenges to Animal Health in the 21st 

Century“ di Kansas City, Missouri mengemukakan  titik infleksi strategis  untuk bidang 

peternakan yang harus diperhatikan yaitu (a) interdependensi, (b) globalisasi, (c) 

konvergensi kesehatan manusia dan hewan, (d) kemitraan strategis, (e) ilmu dan 

teknologi, (f) dimensi sosial, ekonomi dan manusia, dan (g) restrukturisasi pertanian. 

Tantangan utama untuk abad ke-21 tidak hanya pemecahan masalah, namun bagaimana 

mengelola suatu dilema. Semua masalah saling berhubungan, dan menciptakan dilema 

yang lebih rumit  dengan adanya tekanan dari luar.  Penyakit hewan merupakan  salah 

satu ancaman terbesar bagi peternakan. Pengalaman di luar negeri maupun di dalam 

negeri telah menyadarkan  betapa penyakit hewan dapat mempengaruhi pasokan 

makanan, kesehatan manusia, dan ekonomi nasional.  

Peluang pengembangan industri peternakan akan selalu terbuka.  Interdependensi  yang 

dimaksud diantaranya adalah jika  (a) ada upaya untuk meningkatkan keterlibatan 

masyarakat, (b) adanya penelitian Interdisipliner dan lintas sektor, (c) adanya  

apresiasi terhadap semua produk peternakan  yang merupakan  aset nasional, (d) 
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Agriceutical 
Sistem 

Kesehatan 

Industri 
Farmasi 

Pengobatan 

Serat (fiber) 

Energi 

Pangan 

meningkatkan Interoperabilitas, (e) meningkatkan dan memanfaatkan riset-riset dan 

kemauan untuk berbagi informasi dan data serta (f) visi dan kepemimpinan. 

Tolok ukur ketahanan pangan dari sisi 

kemandirian dapat dilihat dari ketergantungan 

ketersediaan pangan nasional pada produksi 

pangan dalam negeri.  

 

Konvergensi kesehatan manusia dan hewan, akan menjadi masalah jika  tidak ada 

program-program sistematis untuk mengatasinya. Misalnya   adanya program terpadu 

Kesehatan masyarakat terkait epidemi penyakit yang bersifat global, ancaman pandemik, 

penyakit-penyakit zoonosis.  Di masa yang akan datang penyakit yang bersifat lintas 

batas negara dan regional akan menjadi ancaman. Beberapa bakteri patogen yang tahan 

terhadap senyawa antimikroba semakin meningkat dan faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi konvergensi.  Beruntung para peneliti di bidang bioinformatika, biologi 

komputasi, nano medicine, dan genomic mulai perlahan tapi secara pasti memiliki dan 

membuka peluang untuk mengatasinya. 

Sudah cukup lama di kalangan para peneliti untuk mendorong pemerintah segera 

melakukan restrukturisasi pertanian.  Restrukturisasi pertanian memang dapat menjadi 

ancaman seperti (a) rentannya spesies akibat faktor genetik, (b) keberlanjutan produksi, 

degradasi lingkungan dan kemungkinan muncul dan meluasnya penyakit endemik dan 

eksotis.  

 

Namun demikian restrukturisasi pertanian 

juga membuaka peluang untuk (a) 

Mengoptimalkan produksi vs 

memaksimalkan, (b)  Mengurangi 

kerentanan penyakit, (c) Menciptakan 

peran baru dan ceruk atau  niche bagi 

petani kecil dan masyarakat, (d)  perbaikan 

kesejahteraan ternak  dalam sistem 

produksi yang menguntungkan. 

 

Sistem pertanian di masa depan adalah 

sebuah sistem yang merupakan 

keseimbangan antara subsistem terkait. 
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Dari sudut pandang dan dimensi sosial ekonomi,  industri peternakan juga terbuka untuk 

terus berkembang mengingat (a)  semakin meningkatnya kesadaran terhadap lingkungan 

dan upaya perbaikan lahan, (b)  adanya berbagai terobosan dan pandangan terhadap 

masalah kesejahteraan hewan, konservasi dan keanekaragaman hayati, sistem produksi 

yang berkelanjutan (c)  Membangun kembali kepercayaan publik,  dan (d) kesadaran 

sosial di kalangan peternak terhadap produktivitas dan kualitas hasil peternakan. 

Tantangan cukup serius dalam pembangunan peternakan adalah membangun 

tanggungjawab sosial. 

Isu sosial-ekonomi dan masyarakat dapat mengubah ancaman dan peluang jika (a) ada 

perubahan paradigma dalam  melihat  ruang lingkup, skala dan implikasi pengembangan  

suatu komoditas, (b) perbaikan lingkungan dan ekosistem, (c) gairah dan semangat  para 

peneliti yang berorientasi kebutuhan, (d) sifat konsumerisme dan dimensi sosial dalam 

pengertian yang positif terhadap produk hasil ternak, (e) strategi yang tepat dalam 

pengembangan pendidikan/kurikulum bidang peternakan. 

Produksi bisa diartikan sebagai seperangkat prosedur dan kegiatan yang terjadi dalam 

penciptaan produk atau jasa. Definisi produksi ini dengan jelas menunjukan bahwa 

produksi merupakan sesuatu yang penting yang tidak bisa diabaikan, untuk itu 

diperlukan sesuatu hal guna mendukung berhasilnya produksi ini. Apa sesuatu hal itu ? 

Tidak lain adalah manajemen produksi. Manajemen produksi mencakup pengambilan 

keputusan sebagai langkah untuk persiapan produksi dan untuk proses produksi yang 

sedang dilakukan. 

 

 

 

Keterkaitan antara kesehatan hewan, pangan, ekosistem dan kesehatan masyarakat dapat 

dilihat pada ilustrasi 3.4. 

The purpose of all public 

organizations is to create public 

value.  Defining public value is a 

complex issue that involves multiple 

players with different views and 

perspectives. 
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Bio Engineered Food
Antimicrobial Resistance
Global Food Production Systems
Animal Welfare and Well-being

Land Use
Waste Management
Environmental Quality
Ecosystem Health

Food Security
Food Safety
Food & Health

Human Animal Bond
Comparative Medicine Program

CEID
Bio Terrorism
Diagnostic Surveillance
Zoonoses

Animal 
Health

Food

Ecosystems

Public 
Health

Population Medicine
Conservation Medicine
Wildlife Management &       

Diseases
Biodiversity
Agro Terrorism

Environmental Health
Water quality
Renewable food-animal  systems

Sustainable food-animal systems
Conservation
Animal food contaminates

GMOs
Chronic disease
Nutrition
Obesity
Integrative Toxicology
Factors of Disease Emergence
Food as Health Promotants
Food as Medicine  

 

Ilustrasi 3.4.  Keterkaitan antara kesehatan hewan, pangan, ekosistem dan kesehatan 

masyarakat 

 

 

3.3.  FAO dan Codex Alimentarius. 

Codex Alimentarius Commission dirancang  pada tahun 1963 oleh FAO dan WHO 

untuk mengembangkan standar makanan, pedoman  dan teks terkait seperti kode praktek 

di bawah Joint  FAO / WHO Food Standards Programme. Tujuan utama Program ini 

adalah melindungi kesehatan konsumen  dan memastikan suatu praktek perdagangan 

yang adil dalam perdagangan makanan, dan  mempromosikan koordinasi semua standar 

makanan sebuah pekerjaan yang dilakukan  oleh pemerintah dan non-pemerintah serta 

organisasi internasional.  

Codex Alimentarius berisi Standar Umum  yang meliputi: label makanan, makanan 

aditif, kontaminan; metode analisis dan pengambilan sampel, kebersihan makanan, gizi 

dan makanan untuk keperluan diet khusus, inspeksi impor makanan dan ekspor 

dan sistem sertifikasi, residu dari hewan  obat dalam makanan, dan residu pestisida 
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dalam makanan. Codex juga berisi Standar dan Kode yang berkaitan  untuk komoditas 

tertentu termasuk ternak. Pakan ternak, daging serta  susu dan produk susu. 

Misalnya Rancangan Kode Etik mengenai Animal Feeding berisi prinsip-prinsip umum 

dan  persyaratan (yang meliputi referensi untuk Good Agriculture Practices (GAP), Good 

Manufacturing Practices  (GMP), dan Hazard Analysis and Critical Control Point  

(HACCP) dan bagian pada label, ketertelusuran, inspeksi dan prosedur pengendalian, 

kontaminan, aditif pakan dan  obat-obatan hewan, antibiotik, zat yang tidak diinginkan;  

produksi onfarm dan penggunaan pakan, pembuatan pakan on-farm, dan praktek 

makanan hewan yang baik. 

Kode Higienis Praktek untuk Daging meliputi: prinsip-prinsip risiko dan pendekatan dari 

farm sampai ke konsumen, kebersihan daging yang berlaku untuk produksi primer;  

praktek identifikasi hewan, transportasi menyembelih hewan;  ante-mortem pemeriksaan, 

kontrol operasi pengolahan (HACCP); pemeriksaan post-mortem (termasuk  pengawasan 

dan pencegahan BSE); perusahaan: pemeliharaan  dan sanitasi, kebersihan pribadi, 

informasi produk dankesadaran konsumen, dan pelatihan. 

Kode Higienis Praktek untuk Susu  dan Produk Susu, dibagi  ke dalam : produksi primer, 

kebersihan lingkungan, higienis produksi susu, penyimpanan dan penanganan 

transportasi; menjaga kartu recording, peralatan dan fasilitas, kontrol operasi;  

pemeliharaan dan sanitasi, kebersihan pribadi, transportasi; pengolahan; informasi 

produk dan kesadaran konsumen;  dan pelatihan, dan tindakan/kontrol microbiostatic  

dan langkah-langkah pengendalian mikrobiosidal. 

Berkaitan dengan penerapan praktek baik untuk pakan ternak, daging dan susu, 

khususnya  untuk mewujudkan pendekatan baru keamanan pangan  yang didasarkan 

pada prinsip-prinsip analisis risiko (bukan pemeriksaan makanan) termasuk produksi 

primer, yaitu, keseluruhan rantai makanan dari pertanian ke konsumen. FAO 

mengembangkan konsep  Good Agricultural Practices (GAP) yang sejauh ini telah 

berjalan lebih jauh dari  Codex Alimentarius dalam hal mandat keamanan pangan dan 

perdagangan yang adil. Selain masalah  keamanan pangan, GAP juga memperhitungkan 

dari  lingkungan dan aspek sosial. 



87 |   M a n k e s t e r - 3  

 

Konsep Good Agricultural Practices (GAP) telah  berkembang dalam beberapa tahun 

terakhir sejalan  dengan cepatnya perubahan  dan globalisasi ekonomi pangan dan 

sebagai akibat dari keprihatinan  dan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan 

tentang produksi pangan dan keamanan, keamanan pangan dan kualitas,  dan kelestarian 

lingkungan pertanian. Para pemangku kepentingan termasuk pemerintah, pengolahan 

makanan dan  industri ritel, petani, dan konsumen, berusaha untuk  memenuhi tujuan 

spesifik ketahanan pangan, kualitas pangan, produksi  efisiensi, mata pencaharian dan 

manfaat lingkungan  baik dalam jangka menengah dan panjang. GAP menawarkan cara 

untuk  membantu mencapai tujuan tersebut. 

GAP menerapkan pengetahuan yang tersedia untuk  menangani, keberlanjutan ekonomi 

dan sosial lingkungan  untuk produksi dan pasca produksi proses on-farm  menghasilkan 

makanan yang aman dan sehat dan produk non-pangan pertanian. Banyak petani di 

negara-negara maju dan berkembang  sudah menerapkan GAP melalui metode  pertanian 

berkelanjutan  seperti pengendalian hama terpadu, konservasi terintegrasi  pengelolaan 

hara dan pertanian.  Metode diterapkan dalam berbagai sistem pertanian dan  skala unit 

produksi, termasuk sebagai kontribusi terhadap  ketahanan pangan, fasilitasi oleh 

kebijakan dan program pemerintah.  

Pengembangan dan  pendekatan rantai makanan untuk makanan  keselamatan dan 

kualitasnya  memiliki implikasi yang mendalam terhadap produksi pertanian  dan 

praktek pasca produksi dan menawarkan  kesempatan untuk mengatasi pemanfaatan 

sumber daya. Saat ini, GAP secara resmi diakui di internasional  sebagai kerangka 

peraturan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan  penggunaan pestisida, dengan 

mempertimbangkan masyarakat dan pekerja  kesehatan, pertimbangan lingkungan, dan 

keamanan.  

Penerapan  GAP juga semakin banyak dilakukan oleh perusahaan swasta  atau sektor 

informal melalui kode praktek dan indikator  yang dikembangkan oleh para pengolah 

makanan dan pengecer dalam menanggapi  permintaan konsumen untuk diproduksi 

secara berkelanjutan dan makanan sehat. Kecenderungan ini dapat menciptakan insentif 

bagi  penerapan GAP oleh petani dengan membuka  peluang pasar baru, asalkan mereka 

memiliki kapasitas untuk merespon. 
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Dalam industri sapi perah. Peran kelembagaan sangat penting dalam memajukan 

industri di dunia, diantaranya adalah The International Dairy Federation (IDF). Lambaga 

ini didirikan pada tahun 1903 dan saat ini memiliki puluhan  negara anggota. Para 

anggota diatur dalam Komite Nasional, yang asosiasi nasional terdiri dari perwakilan  

dari semua kelompok kepentingan nasional susu-terkait termasuk peternak sapi perah, 

industri pengolahan susu, pemasok susu,  akademisi dan pemerintah/ otoritas 

pengawasan makanan.  IDF  adalah sebuah organisasi berbasis ilmu pengetahuan yang 

fokus untuk mempromosikan  dan meningkatkan citra, perdagangan, produksi dan 

konsumsi  susu dan produk susu di seluruh dunia dengan mengumpulkan dan  

menyebarluaskan informasi ilmiah, teknis dan ekonomi  dan menyediakan platform 

untuk pertukaran bermakna pengetahuan profesional dan diskusi. Selama bertahun-tahun 

IDF telah menghasilkan sejumlah manual, pedoman dan penyebaran makalah  lain yang 

berkaitan dengan mikrobiologi, kebersihan dan keamanan dalam produksi susu di sektor 

primer dan  pengolahan susu serta dalam kaitannya dengan residu dan kontaminan kimia. 

Beberapa makalah  dijadikan sebagai referensi untuk pembentukan Codex, peraturan 

daerah dan nasional. 

Pakan dan  Pengolahan Bahan Pakan. Dalam konteks Codex dan  Praktek baik Good 

Animal Feeding, IDF telah mengembangkan  pedoman penerapan HACCP di sektor 

pakan  bekerjasama dengan lima organisasi internasional lainnya  yang mewakili 

industri, pedagang pakan dan konsumen: Comité du Commerce des Céréales, Aliments 

du BETAIL, Oléagineux, Huiles et Graisses et de Agrofournitures  l'Union Européenne 

(COCERAL), Konsumen International  (CI), Federasi Produsen Pakan Eropa (FEFAC), 

Grain dan Feed Trade Association (GAFTA), dan  Federasi Internasional Industri Pakan 

(IFIF).  Penerapan prinsip-prinsip HACCP dalam produksi pakan merupakan bagian dari 

pentingnya  pengujian produk akhir untuk  kontrol pencegahan bahaya pada semua tahap 

produksi pangan. Bersama dengan  FAO, IDF merancang  pedoman untuk melengkapi 

Kode Etik Codex dalam Good Animal Feeding, serta panduan tentang bagaimana 

menerapkan HACCP bersama dengan Good Manufacturing Practices (GMP) dan Good 

Agricultural  Practices (GAP) . 

Keamanan pangan menjadi  tanggung jawab bersama dari semua  pemain sepanjang 

rantai makanan, tidak terbatas pada  pakan dan pemasok bahan baku, namun juga dari  
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produsen pakan, sapi  peternak, dokter hewan, peternak sapi perah, pemasok peralatan,  

prosesor susu, pengecer, dan lain-lain. 

Bahaya keamanan pangan terkait dengan pakan ternak dapat bersifat biologis, kimia atau 

fisik. Masing-masing bahaya dikaitkan dengan sumber tertentu dan  rute kontaminasi. 

Risiko manajemen harus didasarkan pada pemahaman secara menyeluruh  karakteristik 

tersebut. Peran air sebagai sumber potensi bahaya  tidak boleh diabaikan. Bahaya dapat 

berasal dari  bahan sumber atau melalui sisa-sisa atau kontaminasi produk selama 

penanganan, penyimpanan dan transportasi. Kehadiran bahaya mungkin juga hasil dari 

kebetulan atau disengaja  (Misalnya penipuan atau bioterorisme) dan atau campur tangan 

manusia. 

Manajemen risiko harus didasarkan pada kesiapan dan pencegahan daripada reaksi 

setelah masalah terdeteksi. Isu internasional  penting diantaranya: 

 Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) dan penyakit prion lainnya; 

 Dampak pada keamanan pangan penggunaan antimikroba dalam hewan; 

 Zat yang tidak diinginkan seperti: melamin, dioxin, dan Dibenofurans 

dioksin-seperti polychlorinated biphenyls (PCB);  

 Organisme hasil rekayasa genetika, tanaman dan enzim dalam pakan; 

 produk teknologi baru (misalnya biofuel produksi) yang digunakan dalam 

produksi pakan; 

 radionuklida; 

 pengembangan industri budidaya (feed akuakultur); 

 pakan (dan makanan) sebagai target bioterorisme; dan Teknologi  

 Muncul, penggunaan produk nanoteknologi dalam pakan. 

 Pemilihan zat yang tidak diinginkan dan mikro-organisme yang menjadi 

perhatian 
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3.4   Prinsip Dasar Program Kesehatan Ternak 

Pengendalian penyakit hewan (diseases control) ialah upaya mengurangi interaksi 

antara hospes agent (penyebab penyakit) sampai pada tingkat dimana hanya sedikit 

hewan yang terinfeksi, karena jumlah agen penyakit telah dikurangi atau dimatikan, oleh 

sebab hospes telah dilindungi dan atau atau infeksi pada hospes dapat dicegah. 

Pemberantasan penyakit hewan (disease eradication) ialah upaya mengeliminasi agen 

penyakit dari suatu wilayah (regional eradication) atau dari suatu negara (national 

eradication). 

Hewan atau ternak dikatakan sehat apabila hewan atau ternak tersebut 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 

d. berproduksi secara  optimum (daging, telur, susu dll). 

 

Prinsip Dasar Program Kesehatan Ternak, pada umumnya adalah melalui usaha: 

(a) Mencegah timbulnya suatu organisme penyebab penyakit. 

1. melakukan sanitasi secara baik, benar dan teratur 

2. mengisolasi hewan yang baru datang 

3. menjaga environment tetap baik 

4. melakukan eradikasi jika perlu. 

(b) Menjaga agar resistensi hewan atau ternak terhadap penyakit tetap tinggi. 

1. menjaga nutrisi yang seimbang (pakan, air, mineral, vitamin) 

2. melakukan vaksinasi terutama untuk mencegah penularan penyakit-penyakit 

yang sering terjadi. 

3. Melakukan seleksi yang baik. 

(c) Mengurangi penyebaran penyakit. 

1. mengisolasi ternak yang sakit. 

2. Melakukan observasi pada semua ternak yang ada 

3. Melakukan diagnosa awal 

4. Melakukan pengobatan pada ternak yang sakit 

(d) Melakukan sistem pencatatan atau recording secara adequat. 
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Dalam kaitan yang lebih luas misalnya pada usaha peternakan, pengadaan bahan pakan 

sering menjadi masalah. Sistem produksi ternak kadangkala harus disesuaikan dengan 

potensi sumberdaya yang ada. Rumput merupakan masalah utama bagi para peternak 

ruminansia. Terdapat keterkaitan antara ternak, berbagai komponen yang berkaitan 

dengan sistem pengadaan rumput, dan faktor yang ikut berpengaruh dalam sistem 

pengendalian penyakit.   

Pengelolan limbah misalnya feses secara  baik akan memberi nilai tambah bagi proses 

produksi misalnya untuk pemupun rumput sehingga produktivitas hijauan meningkat 

baik kuantitas maupun kualitas. Sebaliknya penanganan feses yang tidak baik dapat 

menjadi sumber malapetaka karena memungkinkan pertumbuhan parasit baik ektoparasit 

maupun endoparasit.  Sistem produksi hijauan secara baik  berpengaruh besar  terhadap 

produksitivitas ternak.  

 

Seringkali penyakit muncul karena 

faktor pakan tersebut.Indikator 

keberhasilan akan tercapai  jika 

peternak dapat meningkatkan efisiensi 

produksi dan efisiensi ekonomi 

melalui pengelolaan input produksi. 

(Ilustrasi 3.5) 

 

 

Interaksi antara biosistem, lingkungan 

dan mikroorganisme penyebab 

penyakit  diketahui juga 

mempengaruhi proses produksi.   

                                                            

Ilustrasi 3.5. Interaksi Biosistem, Lingkungan  

                   dan Penyakit 

 

Pada sapi perah misalnya resiko terjadinya penyakit mastitis dapat terjadi karena 

interaksi antara  kontaminasi mikroorganisme penyebab penyakit (misalnya 

Staphylococcus sp, Streptococcus sp, E.Coli), stress dan faktor yang meungkinkan 

terjadinya transmisi mikroorganisme tersebut. Pola demikian bersifat umum dan 

mungkin saja terjadi pada ternak lainnya. Atau misalnya, stress pada unggas sehabis 

transportasi diketahui menjadi faktor predisposisi bagi penyakit. Oleh karenanya 
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penanganan pasca transportasi perlu penanganan yang serius khususnya pemberian 

ransum yang baik dan seimbang, dengan vitamin dan mineral tambahan.   

 

Penyakit dan Metoda Pengendalian 

 

Penyakit merupakan masalah yang komplek dimana banyak sekali faktor yang saling 

berpengaruh baik kondisi internal maupun eksternal, serta penyebab maupun akibat dari 

penyakit tersebut.  Pengendalian penyakit sangat terkait dengan biosecurity dan biosafety.  

Penyakit Hewan  adalah segala sesuatu yang menyebabkan hewan atau ternak menjadi 

tidak sehat. Untuk mengetahui tentang penyakit hewan perlu diketahui metoda, 

mekanisme terjadinya penyakit  dan parameter  untuk mengetahui keberhasilan suatu 

manajemen. 

Metoda Untuk Pengendalian Penyakit 

Beberapa cara yang biasa dilakukan untuk melakukan pengendalian penyakit dalam 

suatu daerah atau wilayah antara lain sebagai berikut: 

a. Depopulasi, yaitu upaya mengeliminasi hewan yang sakit atau sedang dalam masa 

inkubasi. 

b. Menghilangkan atau mengeliminir reaktor, yaitu suatu upaya yang pada prinsipnya 

memindahkan atau mengeluarkan reaktor untuk menghentikan penyebaran penyakit 

dan mengeliminasi penyekit secara keseluruhan. 

c. Metoda vaksinasi dan eliminasi reaktor, yaitu kombinasi metoda vaksinasi dan 

eliminasi reaktor efektif untuk penyakit yang menular (communicable diseases) 

karena pemisahan hewan atau eliminasi reaktor tidak efektif. 

d. Metoda surveillance atau kombinasi dengan vaksinasi, metoda ini cukup efektif 

untuk penyakit hewan yang menyebabkan kematian dan hewan yang sembuh tidak 

sebagai “carrier”. 

e. Vaksinasi, metoda ini digunakan sebagai upaya untuk melindungi hewan dari 

serangan atau efek negatif akibat penyakit. 

f. Barrier, yaitu metoda atau prosedur yang digunakan dengan cara mencegah 

introduksi penyakit pada hewan. 
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Berbagai metode pengendalian penyakit di atas dapat dilakukan secara bersama-sama 

disesuaikan dengan kondisi dan prevalensi penyakit di masing-masing daerah. Yang 

dimaksud dengan “pengeradikasian penyakit hewan” adalah tindakan pembasmian 

penyakit hewan, seperti pembakaran, penyemprotan desinfektan, dan penggunaan bahan 

kimia lainnya untuk menghilangkan sumber penyakit.  

Yang dimaksud dengan “pendepopulasian hewan” adalah tindakan mengurangi dan/atau 

meniadakan jumlah hewan dalam rangka mengendalikan dan penanggulangan penyakit 

hewan, menjaga keseimbangan rasio hewan jantan dan betina, dan menjaga daya dukung 

habitat.  Depopulasi meliputi kegiatan (a) pemotongan terhadap hewan yang tidak lolos 

seleksi teknis kesehatan hewan, (b) pemotongan hewan bersyarat (test and slaughter), (c) 

pemusnahan populasi hewan di areal tertentu (stamping-out), (d) pengeliminasian hewan 

yang terjangkit dan/atau tersangka pembawa penyakit hewan, dan (e) pengeutanasian 

hewan yang tidak mungkin disembuhkan dari penyakit untuk mengurangi 

penderitaannya.  

Kegiatan surveilans  adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan 

sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan 

dan keganasan penyakit. Untuk melaksanakan kegiatan surveilans dan penyidikan ini 

diperlukan pengidentifikasian hewan. Sedangkan yang dimaksud dengan  “penyidikan” 

adalah kegiatan untuk menelusuri asal, sumber, dan penyebab penyakit hewan dalam 

kaitannya dengan hubungan antara induk semang dan lingkungan. 

 

Mekanisme terjadinya suatu penyakit: 

 

a. Introduksi spesies hospes baru di dalam suatu ekosistem. 

b. Memasukkan spesies hospes yang telah terinfeksi ke dalam ekosistem baru. 

c. Perubahan dinamika populasi. 

d. Perubahan ekosistem yang membawa dua ekosistem menjadi berhubungan 

e. Perubahan tingkah laku dari suatu hospes, termasuk dalam makanannya. 

f. Perubahan teknologi 

g. Mutasi dan atau rekombinasi genetik dari agent.   
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3.5.   PENUTUP 

 

Industri peternakan diharapkan berkontribusi dalam menjamin keamanan pangan 

melalui berbagai  pengaturan untuk mengurangi dampak negatif ekosistem sambil 

menghasilkan  lingkungan, manfaat sosial dan ekonomi yang positif. 

Untuk mencapai tujuan tersebut  banyak faktor,  termasuk teknologi, perkembangan 

sosial dan ekonomi,  dan terkait kebijakan dan program pemerintah. Faktor-faktor 

tersebut diperkuat oleh globalisasi, yang semakin  mengubah bagaimana dan di mana 

produk makanan dan pertanian  diproduksi, diproses dan diperdagangkan. Perhatian 

konsumen  tumbuh di semua bagian dunia selama lingkungan, keberlanjutan ekonomi 

dan sosial, implikasinya terhadap kesehatan masyarakat  dan keamanan praktik 

peternakan dan produk-produknya. 

Prosesor dan pengecer harus menyesuaikan dan mengantisipasi permintaan  pasar, 

tuntutan dengan pasokan yang tersedia dari makanan dalam pemanjangan  rantai 

makanan. Petani peternak harus memiliki kapasitas untuk membuat  pilihan baru 

pertanian dan teknologi guna  memenuhi tuntutan untuk diet yang aman dan sehat dalam 

menanggapi peraturan  dan standar baru,  perubahan pola konsumsi global,  peningkatan 

akses pasar (melalui penyediaan makanan yang aman)  dan nilai tambah peluang yang 

potensial. Sedangkan pemerintah  berkewajiban menyediakan kebijakan dan peraturan 

serta kerangka kerja yang memungkinkan adanya jaminan keamanan pangan, produksi 

pertanian/peternakan  dan  perdagangan yang adil. 

GAP  (Good Agricultural Practices) merespon, sebagian tuntutan yang berkembang  dari 

pertanian global. Pendekatan ini juga berlaku dalam  konteks sistem pangan lokal. 

Sistem pertanian tergantung pada  masyarakat dan sistem pangan lokal yang 

menyediakan mekanisme bagi petani peternak dan konsumen untuk memanfaatkan 

hubungan yang lebih dekat antara produksi dan pasar,  pemberdayaan masyarakat lokal 

dengan menciptakan dan menjagasumber daya keuangan dan sumberdaya manusia yang 

terlibat.  Itu  isu-isu spesifik dan kendala yang dihadapi produsen skala kecil  harus 

dipertimbangkan ketika merumuskan kebijakan dan program untuk mengembangkan dan  

mempromosikan GAP. 
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Konsep Good Agricultural Practices (GAP) telah  diadopsi dalam beberapa tahun 

terakhir oleh pemerintah,  organisasi non-pemerintah  dan sektor swasta. FAO memiliki 

sejumlah  kegiatan berlangsung termasuk konsultasi, lokakarya,  dan studi lapangan yang 

berkontribusi terhadap pendekatan pembangunan  pertanian dan peternakan. Mereka juga 

menyedeiakan  database yang menyediakan informasi tentang pedoman GAP, proyek 

dan studi kasus tertentu. Adalah sebuah tantangan penting untuk memastikan penerapan  

GAP untuk jaminan kualitas dengan  memperhitungkan  kepentingan produsen skala 

kecil.  

 

Illustrasi 3.6. Metodologi Implementasi Sistem Produksi  (Sumber FAO) 
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Pembangunan peternakan berkelanjutan juga harus memperhatikan  paradigma baru di 

bidang yang lain. Sekarang ini era baru dalam pembangunan yang dikenal dengan 

Agriceutical System . (Illustrasi 3.7. The New Agriculture). 

The New Agriculture
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FoodEnergy
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Poin-poin Strategi Infleksi Bidang 
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 Interdependensi (saling ketergantungan)
 Globalisasi
 Konvergensi kesehatan manusia dan hewan
 Kemitraan strategis
 Ilmu dan teknologi
 Dimensi sosial, ekonomi dan manusia
 Restrukturisasi pertanian
 Pengaruh gangguan dan kondisi asimetris

 

Illustrasi 3.7. The New Agriculture 
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3.7. Tugas dan Latihan 

 

Tugas terstruktur 

Buatlah makalah dengan salah satu tema sebagai berikut: 

a. Sistem Produksi Ternak Berkelanjutan 

b. Beef Supply Chain 

c. Manajemen resiko 

d. Manajemen resiko dan Pengendalian Penyakit 

 

Tugas Mandiri 

Jawablah dengan singkat dan tepat 

a. Jelaskan prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan? 

b. Jelaskan sejauhmana GAP telah diterapkan dalam industri sapi potong di 

Indonesia? 

c. Jelaskan  sistem produksi unggas di sektor 2 (dua) ? 

d. Jelaskan keuntungan penerapan manajemen resiko? 

 

3.8. Tindak lanjut 

Tugas mandiri 

Pelajari pokok bahasan untuk minggu selanjutnya dengan pokok bahasan Biosekuriti  

dalam Industri Peternakan. 

http://sds.ukzn.ac.za/files/handbook

