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BAB 4.  BIOSEKURITI DALAM  

INDUSTRI PETERNAKAN 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.  Pendahuluan 

Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah 

Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat 

mengganggu, merugikan, dan  membahayakan kesehatan manusia serta tidak 

bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman 

untuk dikonsumsi. (UU Nomor 18 Tahun 2012). 

Secara universal keamanan pangan diakui merupakan  prioritas penting bagi  kesehatan 

masyarakat. Oleh karenanya dibutuhkan pendekatan holistik, dari proses produksi hingga 

konsumsi. Para pemangku kepentingan, termasuk petani peternak, memerlukan panduan 

dan pedoman mutu agar ikut memikul tanggung jawab pada tahap produksi ternak  dari 

suatu rantai makanan untuk  menghasilkan makanan yang aman.  

OIE, FAO dan Codex Alimentarius Commission (Codex) telah banyak membantu dan  

memfasilitasi pedoman-pedoman dan dokumen dengan tujuan  mengatasi masalah-

masalah  kesehatan hewan dan kesejahteraan, masalah sosial ekonomi dan lingkungan 

yang terkait  dengan praktek pertanian/peternakan. Praktek baik dalam proses produksi 

peternakan  diperlukan untuk mengatasi masalah sosial ekonomi, kesehatan ternak dan 

isu-isu lingkungan dengan cara yang koheren. Sudah saatnya pemerintah, asosiasi dan 

kelompok peternak, membantu  mengembangkan sistem jaminan kualitas on-farm dan  

keamanan pangan produk. 

Tujuan Instruksional Khusus (TIK) dari pokok 

bahasan ini adalah setelah mengikuti kuliah ini 

mahasiswa   dapat menjelaskan konsep-konsep 

biosekuriti  dalam indutri peternakan  secara  

baik dan benar. 
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Quality Assurance (QA):  Semua kegiatan yang direncanakan dan  diimplementasikan 

secara sistematis dalam sistem mutu dan  diperlukan untuk memberikan suatu  keyakinan 

bahwa suatu entitas akan memenuhi persyaratan kualitas. Sistem Jaminan kualitas (QA) 

yang dimaksud meliputi struktur organisasi, prosedur,  proses dan sumber daya yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan  jaminan kualitas. 

 

Biosekuriti berasal dari kata biosecurity dan terdiri dari dua kata yaitu bio (hidup) dan 

security (pengamanan atau perlindungan). Atau secara harfiah dapat bermakna 

pengendalian atau pengamanan terhadap makhluk hidup. Dalam budidaya ternak 

biosekuriti merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencegah penyakit 

masuk ke dalam peternakan ataupun menyebar keluar peternakan. Semua kegiatan 

dilakukan dengan tujuan memisahkan inang (ternak) dari bibit penyakit dan sebaliknya.  

Dalam ruang lingkup laboratorium, “Biosecurity” adalah kondisi dan upaya untuk 

memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau untuk menjaga 

agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak 

mengontaminasi atau tidak disalahgunakan. Berbeda  dengan ”biosafety” adalah kondisi 

dan upaya untuk melindungi personel atau operator serta lingkungan laboratorium dan 

sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan cara menyusun protokol khusus, 

menggunakan peralatan pendukung, dan menyusun desain fasilitas pendukung. 

Biosekuriti merupakan konsep integral yang mempengaruhi suksesnya system produksi 

ternak khususnya dalam mengurangi resiko dan konsekuensi masuknya penyakit menular 

dan tidak menular. Jika kegiatan biosekuriti dilaksanakan secara baik dan benar maka 

produktivitas ternak, efisiensi ekonomi dan produksi akan tercapai. Sebagai bagian dari 

sistem manajemen maka biosekuriti sangat penting khususnya untuk mencegah penyakit. 

Semua komponen biosekuriti, system yang diterapkan (vaksinasi, pengobatan, kontrol 

hewan liar dan lain-lainnya) dan sarana serta prasarana yang ada memiliki arti tinggi 

terhadap keberhasilan program sekuriti.  

Pada umumnya biosekuriti dibagi dalam tiga tingkatan yaitu (a) biosekuriti konseptual, 

yang merupakan dasar atau basis dari seluruh program pengendalian penyakit. Beberapa 

hal yang harus dikelola antara lain pemilihan lokasi peternakan  khususnya kandang, 

pengaturan jenis dan umur ternak, (b) biosekuriti struktural,  yaitu hal-hal yang 

berhubungan dengan tata letak peternakan, pemisahan batas-batas unit peternakan, 
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pengaturan saluran limbah peternakan, perangkat sanitasi dan dekontaminasi, instalasi 

tempat penyimpanan pakan dan gudang, serta peralatan kandang dan (c) biosekuriti 

operasional, merupakan implementasi prosedur manajemen untuk pengendalian penyakit 

di perusahaan terutama bagaimana mengatasi suatu infeksi panyakit menular.  

Aspek-aspek yang sangat perlu diperhatikan dan menjadi tujuan pelaksanaan program 

biosekuriti adalah (a) tidak adanya penyakit tertentu di dalam farm, (b) adanya jaminan 

resiko bagi konsumen terhadap produk yang dihasilkan,  (c) adanya jaminan  keamanan 

dalam lingkupan hidup dan sustainability usaha, dan (d) jaminan terhadap tiadanya 

resiko penyakit zoonosis khususnya bagi karyawan. 

Biosekuriti mencakup tiga hal utama :yaitu (1) Meminimalkan keberadaan  penyebab 

penyakit, (2) Meminimalkan kesempatan agen penyakit berhubungan dengan induk 

semang dan (3) Membuat tingkat kontaminasi Lingkungan oleh agen penyakit seminimal 

mungkin. Selanjutnya bila  biosekuriti dilihat dari segi hirarki terdiri atas tiga komponen 

yaikni biosekuriti konseptual, biosekuriti structural dan biosekuriti operasional.  

Biosekuriti konseptual merupakan biosekuriti tingkat pertama dan menjadi basis dari 

seluruh program pencegahan penyakit, meliputi pemilihan  lokasi kandang, pemisahan 

umur ternak, kontrol  kepadatan dan kontak dengan ternak lain, serta penetapan lokasi 

khusus untuk gudang pakan atau tempat mencampur pakan.  

Biosekuriti struktural, merupakan biosekuriti tingkat kedua, meliputi hal-hal yang 

berhubungan dengan tataletak peternakan (farm), pernbuatan pagar yang-benar, 

pembuatan saluran pembuangan, penyediaan peralatan dekontaminasi, instalasi 

penyimpanan pakan, ruang ganti pakaian dan  peralatan kandang.  

Sedangkan biosekuriti operasional adalah biosekuriti tingkat ketiga, terdiri dari prosedur 

manajemen untuk mencegah kejadian dan penyebaran infeksi dalam suatu farm. 

Biosekuriti ini harus ditinjau secara berkala dengan melibatkan seluruh karyawan, 

berbekal status kekebalan terhadap penyakit. Biosekuriti operasional terdiri atas tiga hat 

pokok, yakni (a) pengaturan traffic control, (b) pengaturan dalam farm dan, (c) 

desinfeksi yang dipakai untuk semprot kandang maupun deeping seperti golongan fenol 

(alkohol, lisol dan lainnya); formalin; kaporit; detergen, iodine dan vaksinasi. 
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4.2.  Sanitasi dan Higiene 

Menurut UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan:  Sanitasi Pangan adalah 

upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis 

yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain. Persyaratan Sanitasi 

adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi 

Pangan. 

Prinsip Sanitasi dan Higiene. Tingkatan sanitasi dan higiene yang tinggi  

hendaklah diterapkan pada semua aspek. Ruang lingkup sanitasi dan hygiene 

meliputi personil, bangunan, peralatan dan perlengkapan, bahan produksi serta 

wadahnya, dan segala sesuatu yang dapat merupakan sumber pencemaran potensial 

hendaklah dihilangkan melalui suatu program sanitasi dan higiene yang 

menyeluruh dan terpadu. 

 

Baru-baru ini PBB merilis sebuah berita mengenai sanitasi, yang kurang mengenakan 

bagi bangsa Indonesia.   Jan Eliasson, Wakil Sekretaris Jenderal PBB, seperti dilansir 

Daily Mail (2013) menyatakan 2,5 miliar orang di dunia masih hidup dengan sanitasi 

yang buruk, salah satunya terbanyak di Indonesia. Dari 10 negara dengan jumlah 

tertinggi orang yang belum mendapatkan sanitasi yang layak, Indonesia bahkan 

menduduki peringkat kedua. 

Sebanyak 1,1 miliar orang atau 15 persen dari populasi di dunia melakukan praktik  

buang air besar secara sembarangan . PBB menyatakan perilaku buang air besar secara 

sembarangan tersebut  merupakan  salah satu penyebab utama diare, yang menyebabkan 

kematian lebih dari 750.000 anak di bawah usia lima tahun setiap tahun. 

Negara penyumbang sanitasi terburuk di dunia antara lain Brasil, China, India, 

Indonesia, Kamboja, Ethiopia, Kenya, Madagaskar, Malawi, Mozambik, Nepal, Nigeria, 

Pakistan, Sierra Leone, Zambia, Afghanistan, Burkina Faso, Chad, Kongo, Niger, Sudan 

dan Sudan Selatan. Perlu diketahui bahwa 1 gram tinja mengandung 10 juta virus dan 1 

juta bakteri. Bisa dibayangkan apa yang terjadi pada badan air dan sungai bila 63 

penduduk Indonesia “buang air besar”  sembarangan setiap hari. Air limbah yang tidak 

diolah menghasilkan 6 juta ton kotoran manusia per tahun yang dibuang dan 

berkontribusi terhadap polusi ke badan air, sehingga biaya pengolahan air bersih semakin 

mahal. 
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Setiap tambahan konsentrasi pencemaran BOD (biochemical oxygen demand/kebutuhan 

oksigen biologis yang merupakan parameter kualitas air) sebesar 1 mg/liter pada sungai, 

meningkatkan biaya produksi air minum sekitar Rp 9,17/meter kubik. Artinya 

menyebabkan kenaikan biaya produksi PDAM sekitar 25% dari rata-rata tarif air 

nasional.  Diperkirakan Indonesia kehilangan Rp 56 triliun (US$ 6,3 miliar) per tahun 

akibat buruknya sanitasi dan kebersihan. 

Sanitasi diperlukan terutama untuk memenuhi standar manajemen yang telah ditentukan, 

untuk memenuhi peraturan perundangan berlaku serta  standar produk perusahaan, dan 

untuk mengurangi resiko kerusakan bahan pangan dengan adanya kontaminasi 

mikroorganisme. 

4.2.1.  Faktor – Faktor Penyebab Makanan menjadi Berbahaya 

Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan 

kandungan Gizi Pangan.  Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang 

terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain 

yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. 

Faktor-faktor Penyebab bahan makanan menjadi berbahaya bagi konsumen: 

a.      Kontaminasi . Kontanminasi pada makanan dapat disebabkan oleh :  

 Parasit, misalnya cacing dan amoeba. 

 Golongan mikroorganisme, misalnya, salmonella dan shigella  

 Zat kimia, misalnya bahan pengawet dan pewarna 

 Bahan-bahan radioaktif, misalnya cobalt dan uranium 

 Toksin yang dihasilkan oleh organisme, seperti stafilococus dan clostridium 

botulinum. 

b.    Makanan yang pada dasarnya telah mengandung zat berbahaya, tetapi tetap 

dikonsumsi karena ketidaktahuan mereka. 

 Secara alami makanan itu telah mengandung zat kimia beracun, misalnya HCN 

pada singkong  

 Makanan dijadikan sebagai media perkembangbiakan, sehingga dapat 

menghasilkan toksin yang berbahaya  

c.      Makanan sebagai perantara, Jika suatu makanan yang terkontaminasi dikonsumsi, 

didalam tubuh agen penyakit pada makanan itu memerlukan masa inkubasi untuk 

berkembangbiak dan setelah beberaspa hari dapat mengakibatkan munculnya 

beberapa penyakit.  
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4.2.2.  Analisis Bahaya dan Praktik baik dalam Industri Pangan 

Praktek baik yang dianjurkan untuk mengatasi bahaya secara umum terdiri dari (1) 

Manajemen Umum, (2) Manajemen kesehatan hewan, (3)  Obat hewan dan biologi, (4)  

pakan, (5)  Lingkungan dan infrastruktur, dan (6)  penanganan produk asal ternak. 

 

(1)  Manajemen Umum. Manajemen harus memahami beberapa  hal-hal   sebagai     

      berikut: 

a. Peraturan perundangan yang berlaku. Peternak harus menyadari dan 

mematuhi, semua kewajiban hukum yang berhubungan atau terkait dengan 

produksi peternakan,  misalnya laporan penyakit, pencatatan, identifikasi hewan 

dan pembuangan bangkai. 

b. Pencatatan:  Ketika sebuah masalah muncul dalam suatu perusahaan, baik itu 

penyakit, bahaya kimia atau fisik, masalah keamanan, maka pencatatan 

merupakan hal penting sebagai upaya untuk melacak sumber masalah. 

Oleh karena itu, sejauh dapat dipraktekkan, peternak  harus menyimpan catatan 

diantaranya:  (1) Semua populasi hewan (kelompok atau individu yang relevan). 

(2) kedatangan hewan, termasuk tanda-tanda identifikasi mereka atau perangkat, 

asal dan tanggal  kedatangan, untuk memastikan bahwa gerakan hewan yang 

masuk dapat dilacak ke sumber mereka.  (3) Mutasi hewan di sekitar perusahaan. 

(4) Perubahan nafsu makan atau status kesehatan, dan perubahan manajemen 

lainnya yang mungkin  terjadi.  (5) Asal dan penggunaan semua pakan, obat-

obatan, desinfektan, herbisida dan barang-barang konsumsi lainnya yang  

digunakan,  (6) Pengenalan penyakit / infeksi, hewan yang sakit / terinfeksi dan 

mortalitas, sejauh mungkin didata secara rinci seperti tanggal, diagnosis (jika 

diketahui), hewan yang terkena, perawatan dan hasil.  

c. Identifikasi Hewan.  Identifikasi hewan dan kemampuan untuk melacak hewan 

merupakan  alat penting untuk memastikan  keamanan pangan dan meningkatkan 

manajemen. Identifikasi hewan individu atau  secara kelompok, dan hubungan 

antara sifat sebagai akibat dari gerakan hewan harus  dapat dilacak berdasarkan 

catatan pembukuan yang baik dan identifikasi hewan.  Insiden atau kejadian  

keamanan pangan dicatat, untuk menentukan sumber  masalah dan mengambil 
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tindakan yang tepat.  Kemampuan untuk melacak hewan setidaknya satu langkah 

maju dan satu langkah ke belakang.  

d. Kebersihan dan pencegahan penyakit.  Tindakan ini bertujuan melestarikan 

kebersihan, mencegah muncul atau tumbuhnya mo patogen. Perlu diperhatikan, 

penggunaan pupuk kandang, pengelolaan limbah terhadap kemungkinan 

penularan penyakit dan keamanan pangan. Ternak yang sedang sakit dan sedang 

tahap pengobatan sebaiknya tidak digembalakan bersama. 

Kewaspadaan diperlukan dengan (a)  mengurangi kontak antara hewan yang 

sehat dan hewan yang berpotensi terinfeksi. (b) menjaga kebersihan dan 

keamanan dari semua fasilitas, (c) memastikan kesehatan semua pekerja di 

pertanian dan pelaksanaan higienis bekerja sesuai prosedur.(d)  Mengambil 

semua langkah yang tepat untuk mencegah kontaminasi dari  kendaraan yang 

masuk dan melintasi kandang dan fasilitas lain, (e)  Meminimalkan kontak antara 

ternak dan pengunjung, dan mengambil semua tindakan  

higienis  yang diperlukan untuk mengurangi kemungkinan kontaminan, (f) 

memastikan kesehatan secara keseluruhan ternak melalui nutrisi yang baik dan 

mengurangi stres, (g)  Mempertahankan kepadatan yang tepat untuk spesies dan 

kelompok umur,  (h) Menjaga catatan populasi hewan di peternakan. 

e.  Pelatihan. Manajemen harus merencanakan program dan  kebutuhan pelatihan 

sesuai keperluan. Hal ini akan memberikan kontribusi  terhadap komitmen, dan 

pelaksanaan yang efektif dari semua praktek yang dijelaskan dalam Panduan 

mutu.  Manajer harus (1)  Secara aktif mencari dan menggunakan kesempatan 

pelatihan yang relevan untuk diri mereka sendiri dan pekerja mereka.(2)  

mengetahui kursus pelatihan apapun yang mungkin wajib di daerah tersebut, (3) 

Menyimpan catatan pelatihan yang telah dilakukan. 

(2).  Manajemen kesehatan hewan. 

a. Mengatasi biohazards. Pada prinsipnya manajemen harus memahami sistem 

pertanian yang  direkomendasikan, sistem keamanan pangan dari sudut pandang 

biosecuriti.  Pemilik atau pengelola ternak harus: (1) Membangun hubungan kerja 

yng baik dengan dokter hewan untuk memastikan bahwa kesehatan hewan dan 

kesejahteraan dan penyakit yang ditangani berjalan baik, (2) Carilah bantuan 
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dokter hewan untuk segera menyelidiki kecurigaan penyakit serius, (3) Mematuhi 

peraturan mengenai pembatasan gerakan hewan.(4)  Pisahkan sakit dari hewan 

yang sehat sehingga penularan infeksi tidak terjadi dan, jika perlu, menyisihkan 

hewan yang sakit. (5) Praktek pemuliaan dan seleksi sehingga hewan cocok 

dengan kondisi setempat  dan catatan pemuliaan disimpan secara rinci. (6) 

Memperoleh hewan dari sumber yang dikenal dengan, status kesehatan yang 

aman, jika memungkinkan disertai sertifikat kesehatan dari dokter hewan.(7)   

Sumber semen segar atau beku, ova dan embrio berasal dari sumber yang jelas, 

status kesehatan yang aman, diakreditasi oleh Otoritas yang berkompeten dari 

negara asal, dengan sertifikasi kesehatan. (8) Menyimpan catatan dari semua 

pembibitan, semen atau embrio yang digunakan, tanggal dan hasil peternakan. (9)  

Jauhkan hewan yang baru datang  terpisah dari penduduk untuk jangka waktu 

yang tepat untuk  memantau penyakit dan infestasi guna  mencegah penularan 

penyakit (10) Memastikan bahwa, hewan yang baru tiba diberi waktu untuk 

beradaptasi dan kesehatan mereka secara teratur dipantau. (11)  Pastikan bahwa 

peralatan dan instrumen yang digunakan dalam peternakan dibersihkan dan 

didisinfeksi setiap kali selesai digunakan. (12) dalam membuang bangkai 

hindarkan  tidak mencemari padang rumput atau air minum, dan menyimpan 

catatan dari semua pelepasan tersebut. 

b. Menangani bahaya fisik.  Pemilik atau pengelola ternak harus menerapkan 

praktek kesejahteraan hewan sesuai dengan  persyaratan peraturan, dan 

khususnya: (1) memastikan bahwa orang yang bekerja dengan ternak benar-benar 

berpengalaman dan terlatih untuk  tugas yang mereka harus lakukan, (2) 

memastikan  bahwa fasilitas dan peralatan yang dirancang dan dipelihara untuk 

mencegah  cedera fisik.(3)  Pastikan bahwa hewan ditangani dan diangkut dengan 

baik dan tepat. 

(3). Obat hewan dan bahan biologi 

Tindakan umum.  Pemilik atau pengelola ternak harus: (1) mewaspadai dan 

mematuhi pembatasan pada obat-obatan atau biologi untuk digunakan dalam ternak. 

(2)  Gunakan obat hewan dan biologi secara ketat sesuai dengan pabrikan 

instruksi atau resep dokter hewan. (3) Gunakan antimikroba hanya sesuai dengan 
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persyaratan peraturan dan hewan dan bimbingan kesehatan masyarakat. (4)  

Menyimpan catatan rinci tentang asal-usul dan penggunaan semua obat-obatan dan 

biologi, termasuk nomor batch, tanggal pemberian, dosis, individu atau kelompok 

perlakuan dan penarikan. i individu atau kelompok yang diobato harus diidentifikasi 

secara jelas. (5)  Menjaga kondisi penyimpanan yang diperlukan untuk obat hewan 

dan biologi. (6) Pastikan bahwa semua perawatan atau prosedur yang dilakukan 

menggunakan instrumen yang tepat dan benar serta dikalibrasi untuk pemberian 

obat-obatan hewan dan biologi.  Buang instrumen yang digunakan (termasuk jarum) 

secara biosecure,  (7)  Jauhkan semua hewan yang dirawat (Kecuali hewan harus 

meninggalkan pertanian untuk pengobatan hewan) dan memastikan bahwa produk 

dari hewan-hewan tersebut tidak digunakan untuk konsumsi manusia (8) Pastikan 

bahwa semua fasilitas penanganan atau pengobatan aman dan sesuai dengan spesies 

tersebut, memfasilitasi penanganan dan pengendalian secara benar dan tenang, dan 

konstruksi harus memungkinkan ternak tidak cedera. 

(4). Makanan Ternak 

a.  Tindakan umum.  Pemilik atau pengelola ternak harus: (1) menerapkan sistem 

umpan balik dari pemasok sehingga  praktek baik dari pemasok dapat diketahui 

(2)   Mengelola rantai pakan (transportasi, penyimpanan, dan makan) sedemikian 

rupa untuk melindungi pakan dari kontaminasi (bahaya biologi, kimia, dan fisik) 

dan meminimalkan kerusakan serta mengikuti  instruksi yang tertera pada label,  

(3) Memastikan menggunakan  air yang berkualitas dan bisa  diterima (cocok 

untuk konsumsi hewan),  (4) Menyimpan catatan dari semua bahan pakan,  

tanggal akuisisi dan kelompok hewan serta  dicatat secara jelas. Bahan penyusun 

konsentrat, tanggal makan dan hewan yang diberi pakan konsentrat tercatat (ada 

rekamannya), (5) memastikan untuk mengikuti prosedur yang dirancang untuk 

meminimalkan  kontaminasi dan mencegah masuknya komponen pakan yang 

tidak diinginkan. Bila diperlukan, perusahaan memiliki ahi nutrisi. (6) 

memastikan  bahwa pakan konsentrat memiliki kandungan gizi yang memadai 

untuk kesehatan hewan, pertumbuhan dan produksi. (7)  memastikan  bahwa 

perubahan pola pakan dilakukan secara bertahap, aman dan mengikuti praktik 

pemberian makan yang baik. (8) Mencegah ternak memiliki  akses ke tempat-
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tempat di mana pakan ternak  disimpan dan ke tempat-tempat berbahaya  seperti 

bahan kimia disimpan. 

b.  Mengatasi biohazards. 

Pemilik atau pengelola ternak harus: (1) memastikan  tidak mengunakan 

antibiotika dalam pakan untuk pertumbuhan sehingga menjamin  kesehatan dan 

keselamatan masyarakat, (2) mengelola padang rumput dengan tingkat stocking 

dan rotasi yang baik untuk menjaga kesehatan ternak dapat  produktif dan 

mengurangi infestasi  parasit. (3) memeriksa secara teratur fasilitas dengan 

sanitasiser  termasuk tempat minum seperti palung, (4) memastikan  bahwa 

limbah dikelola sedemikian rupa sehingga sumber air minum tidak 

terkontaminasi. 

c.  Menangani bahaya kimia. 

Pemilik atau pengelola ternak harus: (a)  menggunakan  herbisida dan pestisida 

secara bijaksana dan menurut petunjuk pabrik serta  peraturan yang berlaku. (b) 

Rekaman penggunaan, termasuk tanggal dan lokasi aplikasi, harus disimpan, (c) 

memastikan bahwa ketika menggunakan pakan aditif mengikuti instruksi atau 

petunjuk produsen baik terhadap tingkat dosis  dan waktu kadaluarsanya, dan 

bahwa menyimpan catatan penggunaan aditif pakan tersebut. 

d.  Menangani bahaya fisik. 

Pemilik atau pengelola ternak harus: (a) memastikan bahwa ternak tidak  menelan 

benda asing dan bahwa semua fasilitas tetap bersih dan bebas dari benda logam, 

potongan  kawat, tas plastik, dan lain-lain. 

(5). Lingkungan dan infrastruktur. 

a. Tindakan umum. Pemilik atau pengelola ternak harus: (1) memastikan bahwa 

industri/usaha peternakan dibangun atau didirikan sesuai peruntukan lokasi dan 

berdasarkan peraturan yang berlaku (b2  usaha  peternakan dibangun di daerah 

bebas dari industri dan lainnya supaya tidak menjadi sumber polusi,  kontaminasi  

dan infeksi. 

b. Mengatasi biohazards. Pemilik atau pengelola ternak harus: (1) memastikan  

bahwa tata letak dan konstruksi bangunan sesuai dengan good husbandry 
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practices misalnya ada  pemisahan yang memadai  antar  kelompok produksi, (2)  

Pastikan bahwa bangunan dan pagar sehingga tidak ada atau meminimalkan  

kontak dengan lainnya hewan ternak dan hewan liar. (3) Ada  pemisahan yang 

memadai antara bahan bersih dan bahan yang memungkinkan terkontaminasi 

(misalnya pakan dan pupuk kandang).  (4) memastikan bahwa sistem 

pembuangan atau pemanfaatan  kotoran hewan atau mempertimbangkan metode 

yang relevan (5) memastikan  bahwa efluen dibuang dengan benar dan 

memperhatikan  dan  jarak yang tepat dari titik pembuangan.  (6)  memastikan  

adanya tempat sampah serta sampah dibuang  secara teratur  dan dibuang secara 

aman. (7) menerapkan langkah-langkah pengendalian hama yang tepat. 

c. Pengelola suatu  usaha  peternakan  harus menangani  bahaya kimia: (1)                 

menggunakan  disinfektan kimia dan pembersih ketat sesuai dengan  

instruksi pabrik pembuatnya, memastikan bahwa permukaan dan fasilitas 

didesinfeksi atau dibersihkan dibilas dengan benar.(2)  memiliki tenaga 

profesional  berkaitan dengan penggunaan disinfektan dan sanitasi.  

d.  Menangani bahaya fisik. Pemilik atau pengelola ternak harus mengelola padang 

rumput sehingga ternak tidak terkena berbahaya. 

(6).   Hewan dan penanganan produk. 

a. Mengatasi biohazards.  Pemilik atau pengelola ternak harus: (1) memastikan  

bahwa semua hewan yang akan disembelih harus bersih, sehat dan bugar untuk 

(2) gunakan waktu seefisien mungkin untuk menghindari kontaminasi 

mikroorganisme selama proses penyembelihan  (3) memastikan bahwa 

kontaminasi produk hewan dari sumber primer pada hewan dan lingkungan 

selama produksi dan penyimpanan diminimalkan. (4)  memastikan bahwa kondisi 

tempat penyimpanan dapat menjaga kualitas produk. (5) Menyimpan catatan dari 

hewan dan produk hewan tujuan mereka dan tanggal pengiriman. 

b.  Menangani bahaya kimia. Pemilik atau pengelola ternak harus: (1)  memenuhi 

segala peraturan perundangan yang berlaku termasuk standart-standar  sehingga 

tingkat residu maksimum yang berlaku  tidak terlampaui. (2) memastikan bahwa 

hewan yang disembelih tidak sedang dalam fase pengobatan. 



109 |   M a n k e s t e r - 4  

 

c.  Menangani bahaya fisik. Pemilik atau pengelola ternak harus: (1) memastikan 

bahwa penanganan hewan dilakukan dengan cara yang aman dan manusiawi. (2) 

Pastikan bahwa fasilitas memenuhi standar normatif. (3) memastikan standar dan 

atau prosedur standar untuk sehingga meminimalkan cedera. (4)  Menangani 

produk sedemikian rupa untuk mencegah kerusakan. 

Analisa bahaya dan biosekuriti. Bahaya yang mungkin dapat menimbulkan masalah 

dalam suatu industri peternakan dapat di lihat pada Tabel 4.1 Analisa bahaya dalam 

industri peternakan. 

Tabel 4.1 Analisa Bahaya dan Titik Kritis Dalam Industri Peternakan (Codex, FAO) 

A.  Biologis  Titik Kritis 

Pengenalan patogen dan 

kontaminan 

 Hewan (transmisi horizontal dan vertikal) 

 Metode /Prosedur breeding 

 Kualitas Semen dan embrio  

 Bedding 

 Pakan dan air 

 Rekaman akuisisi dan aktivitas  hewan 

 Kesehatan dan kebersihan pengunjung dan personil 

 Kontak dengan hewan lain (termasuk satwa liar / hewan 

pengerat / serangga, dll) 

 Kendaraan / pakaian / instrumen / peralatan 

 Terinfeksi / tercemar bangkai, jaringan atau sekresi 

 Vektor (serangga dan hama) 

 

Infeksi mikroba dan parasit 

pada padang rumput dan 

padang 

 

 Manajemen Pasture 

 Diagnosis mikroba / parasit  

Beban mikroba pada kulit  Lingkungan hewan 

 Pengelolaan limbah 

  manajemen Bedding 

 Kepadatan penduduk 

 

Infeksi udara dan kontaminasi  

 

 lokasi pertanian 

 perumahan Hewan dan ventilasi 

 Kepadatan penduduk 

 

Hewan pembawa shedding 

patogen 

 Manajemen Hewan 

 Diagnosis 

 Kepadatan penduduk 

 

Peningkatan kerentanan 

terhadap patogen 

 Manajemen hewan (termasuk transportasi) 

 Diagnosis 

 Kepadatan penduduk 
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A.  Biologis  Titik Kritis 

Resistensi antimikroba dan 

parasiticide 

 Diagnosis 

 Terapi 

 Menjaga Rekaman 

 

Infeksi Feedborne dan 

kontaminasi 

 Produksi Pakan, transportasi dan penyimpanan 

 Kualitas Pakan 

 Peralatan Pakan 

 Menjaga Rekaman 

 

Infeksi yang ditularkan melalui 

air dan infestasi 

 Kualitas air 

 Pengelolaan Limbah 

 Peralatan Penyiraman 

 

Ternak tidak baik disesuaikan 

dengan kondisi 

 Pilihan Pemuliaan 

 Menjaga Rekaman 

B. Kimiawi Titik Kritis 

Tercemarnya lingkungan, 

pakan dan air 

 

 Lokasi Pertanian 

 Aktivitas/Gerakan ternak 

 Penggunaan bahan kimia pertanian 

 Pakan dan kualitas air 

 Peralatan dan bahan bangunan 

 Praktik Anak 

 

Racun asal biologis 

(tumbuhan, jamur, 

ganggang) 

 

 Pakan, padang rumput dan kualitas air 

 Lokasi Pertanian 

 Aktifitas/ gerakan Hewan 

 Produksi Pakan, penyimpanan dan pengangkutan 

 

Residu obat hewan dan 

biologi (termasuk pakan obat 

dan 

air) 

 

 Pengobatan hewan 

 Penjualan dan kontrol resep 

 Menjaga Rekam 

 Kontrol Residu 

 Kualitas pakan dan air 

Radionuklida polusi 

  

  Lokasi Pertanian 

 Sumber feed dan air 

C. Bahaya Fisik Titik Kritis 

Patah jarum dan penetrasi 

benda lainnya 

 Pengobatan hewan 

Cedera/luka 

 

 Lokasi Pertanian 

 Infrastruktur 

 Kepadatan penduduk 

 Penanganan Hewan 

 Pembangunan dan peralatan 

Menelan/ingesti benda 

berbahaya / merugikan  

 

  lokasi Pertanian 

 Sumber bahan pakan dan air 

 Menjaga Rekam 

 Pembangunan dan peralatan 

 Infrastruktur 
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Pangan yang diolah/disajikan secara komersial harus memenuhi syarat, sbb. : 

1. Memiliki sifat inderawi yang menarik. 

2. Memiliki nilai gizi tinggi. 

3. Bebas dari organisme penyebab penyakit dan keracunan. 

 

Untuk mencapai kondisi seperti ini maka : 

1. Bahan baku harus memiliki kualitas yang baik dan bersih. 

2. Ruangan pengolahan harus bersih. 

3. Peralatan pengolahan, wadah-wadah dan kemasan yang dipakai harus bersih. 

4. Karyawan pengolahan harus memperhatikan kebersihan dan sanitasi/higiene. 

 

Keberhasilan sistim biosekuriti dipengaruhi oleh (a) ketiadaan penyakit tertentu di dalam 

Farm, (b) jaminan akan tiadanya resiko bagi konsumen melalui persyaratan produk yang 

dihasilkan, (3) tiadanya resiko bagi pelaku bisnis melalui persyaratan lingkungan hidup 

yang nyaman dan sehat bagi ternaknya, (d) Persyaratan bagi lingkungan Farm dan 

masyarakat dan (e) Jaminan bagi tiadanya resiko bagi karyawan  dari penyakit zoonosis. 

Agar memudahkan pelaksanaannya, manajemen farm harus membuat perencanaan dan 

konsep biosekuriti yang disesuaikan dengan kondisi farm. Serta melibatkan peran aktif 

semua elemen peternakan (pemilik, manajer maupun anak kandang). Setelah dilakukan, 

perlu juga dilakukan penilaian (audit) terhadap biosekuriti yang telah diterapkan. Hal ini 

untuk menjamin biosekuriti telah diterapkan dengan baik. (http://info.medion.co.id). 

Setidaknya terdapat tiga  konsep pendukung biosekuriti yang lainnya yaitu isolasi, 

pengaturan lalu lintas dan sanitasi. 

 Isolasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memisahkan ternak dari 

serangan kuman patogen penyebab penyakit. Isolasi ini bertujuan untuk mencegah bibit 

penyakit masuk ke dalam suatu farm dan menyebar keluar dari farm. Manajemen 

peternakan (manager/ pemilik farm) sangat berperan penting dalam penerapan isolasi ini, 

contohnya dalam penetapan area bersih (wilayah yang harus terjaga dari kemungkinan 

cemaran/ penularan penyakit) dan kotor (wilayah yang kemungkinan banyak cemaran 

bibit penyakitnya). 

Pengaturan lalu lintas. Upaya pengaturan lalu lintas orang, peralatan, barang atau 

kendaraan tamu agar tidak menyebarkan bibit penyakit masuk ke dalam peternakan. 

Pengaturan lalu lintas ini berarti kita harus bisa mengatur kapan ternak, pakan, sapronak 

http://info.medion.co.id/
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(obat, vaksin, peralatan peternakan), dan bahan lainnya masuk ke dalam farm. 

Pembatasan jumlah orang dan kendaraan yang masuk ke dalam lingkungan kandang juga 

masuk dalam konsep kedua ini.  

Manajemen farm harus tanggap dan merespon dengan cepat  timbulnya penyakit atau 

“kesiagaan darurat veteriner” yaitu  tindakan antisipatif dalam menghadapi ancaman 

penyakit hewan menular eksotik. Sedangkan yang dimaksud dengan “kewaspadaan dini” 

adalah tindakan pengamatan penyakit secara cepat (early detection), pelaporan terjadinya 

tanda munculnya penyakit secara cepat (early reporting), dan pengamanan secara awal 

(early response) termasuk membangun kesadaran masyarakat.  

4.3.   Sanitasi dalam Bidang Peternakan 

Dalam Pasal 69 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dikatakan bahwa 

Penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui: (a) Sanitasi Pangan; (b)  

pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan; (c) pengaturan terhadap Pangan Produk 

Rekayasa Genetik; (d) pengaturan terhadap Iradiasi Pangan; (e) penetapan standar 

Kemasan Pangan; (f) pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan (g)  

jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. 

Dengan demikian jelas bahwa sanitasi merupakan bagian penting dalam industri 

peternakan yang harus dilaksanakan dengan baik. Tanpa sanitasi yang baik sulit 

dihasilkan produk yang aman bagi kesehatan dan bermutu tinggi dengan masa simpan 

cukup tinggi. Di bidang peternakan sanitasi seringkali dirumuskan secara sederhana  

sebagai  usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-

faktor lingkungan yang berkaitan dalam rantai perpindahan penyakit tersebut.  

Sanitasi merupakan tindakan yang dilakukan terhadap lingkungan untuk 

mendukung upaya kesehatan manusia dan hewan. 

 

Definisi lain dari sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin 

terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan.  Sementara beberapa 

definisi lainnya menitik beratkan pada pemutusan mata rantai kuman dari sumber 

penularannya dan pengendalian lingkungan.  
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Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud 

mencegah manusia dan atau ternak  bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan 

buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan 

kesehatan. 

Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi 

Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, 

dan benda lain. 

 

Dalam industri pangan, sanitasi meliputi kegiatan-kegiatan secara aseptik dalam 

persiapan, pengolahan dan pengemasan produk makanan, pembersihan dan sanitasi 

pabrik serta lingkungan pabrik dan kesehatan pekerja. Kegiatan yang berhubungan 

dengan produk makanan meliputi pengawasan mutu bahan mentah, perlengkapan suplai 

air yang baik, pencegahan kontaminasi makanan dari peralatan, pakaian dan hama pada 

semua tahap selama pengolahan, pengemasan dan penggudangan produk akhir. 

Bahaya mungkin bisa terjadi secara fisik, mikrobiologi dan agen-agen kimia atau 

biologis dari penyakit terkait. Bahan buangan yang dapat menyebabkan masalah 

kesehatan terdiri dari tinja manusia atau binatang, sisa bahan buangan padat, air bahan 

buangan domestik, bahan buangan industri dan bahan buangan pertanian. Cara 

pencegahan bersih dapat dilakukan dengan menggunakan solusi teknis, teknologi 

sederhana  atau praktik kebersihan pribadi (contohnya membasuh tangan dengan sabun). 

Perkembangan ilmu sanitasi dan kesadaran akan peranan sanitasi dewasa ini relatif 

sangat cepat sejalan dengan semakin tumbuhnya kesadaran akan perlindungan terhadap 

penyakit.  Sanitasi yang semula hanya dilakukan di lingkungan rumah tangga, pada 

akhirnya menjadi suatu kebutuhan yang bahkan menerobos disiplin ilmu yang lain. Salah 

satu diantaranya adalah dikembangkannya higienomika.  

Penerapan dari prinsip-prinsip sanitasi adalah untuk memperbaiki, mempertahankan atau 

mengembalikan kesehatan yang baik pada manusia.  Dalam industri pangan, sanitasi  

meliputi berbagai  kegiatan secara aseptik dalam persiapan, pengolahan dan 

pengkemasan produk makanan; pembersihan dan sanitasi pabrik serta lingkungan pabrik 

dan kesehatan pekerja.   

http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Tinja
http://id.wikipedia.org/wiki/Mencuci_tangan_dengan_sabun
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Kegiatan sanitasi  yang berhubungan dengan produk makanan meliputi (a) pengawasan 

mutu bahan mentah, (b) perlengkapan dan suplai air, (c) usaha pencegahan dan 

kontaminasi penyakit, (d) pengolahan, (e) penggudangan dan (f) kemasan, memerlukan 

proses sanitasi yang baik agar kualitas produk yang dihasilkan benar-benar aman dan 

sehat dari pengaruh hazard yang mungkin timbul sehingga menyebabkan penyakit pada 

konsumen. Kontaminasi mikroorganisme dapat terjadi  pada semua titik dalam proses 

produksi. Oleh karenanya sanitasi harus diterapkan pada semua proses produksi ternak 

dan penanganan pasca panen.   

Pembersihan dan Disinfeksi 

Pembersihan dan disinfeksi prosedur dalam industri pangan merupakan proses 

yang kompleks tergantung pada permukaan yang akan dirawat dan jenis kontaminasi 

yang akan dihapus. Pemilihan bahan kimia yang cocok untuk membersihkan atau untuk 

desinfeksi mungkin memerlukan pengetahuan khusus. Semua faktor ini bisa membuat 

pembersihan dan disinfeksi yang benar tugas yang sulit bagi personil yang terlibat. 

Namun, staf harus dibuat sadar bahwa pembersihan yang efisien dan disinfeksi adalah 

sangat penting untuk kualitas dan keamanan produk. 

Pembersihan adalah menghilangkan kotoran dan zat organik, seperti lemak dan 

partikel protein dari permukaan dinding, lantai, alat dan peralatan.  

 

Melalui prosedur pembersihan, tingginya jumlah mikroorganisme (90% dan lebih) hadir 

pada obyek tersebut akan dihapus. Namun, banyak mikroorganisme menempel sangat 

kuat pada permukaan, khususnya di lapisan kecil hampir tak terlihat dari bahan organik, 

yang disebut biofilm, dan tidak akan sepenuhnya dihapus bahkan oleh pembersihan yang 

mendalam namun tetap ada dan terus berkembang biak. 

Inaktivasi mikroorganisme membutuhkan perawatan antimikroba, dilakukan dalam 

industri makanan melalui air panas atau uap atau melalui penerapan disinfektan.  

Disinfektan adalah zat kimia, yang membunuh mikroorganisme tetapi tidak akan 

mempengaruhi kesehatan manusia melalui residu berbahaya dan tidak 

menyebabkan korosi pada peralatan. Penerapan desinfektan disebut desinfeksi.  



115 |   M a n k e s t e r - 4  

 

Sanitasi merujuk pada inaktivasi mikroorganisme melalui desinfektan, tetapi juga 

mencakup memerangi hama seperti serangga dan hewan pengerat melalui zat kimia 

(insektisida dan rodentisida). 

Ketika memulai langkah-langkah pembersihan dan desinfeksi / sanitasi semua produk 

makanan harus dihapus dari daerah itu karena: Membersihkan fisik dengan air 

bertekanan dapat membangkitkan kotoran atau menghasilkan tetesan air yang 

terkontaminasi (aerosol), yang dapat mencemari daging hadir dalam ruangan tersebut. 

Kimia pembersih/ desinfeksi dapat menghasilkan residu beracun ketika kontak dengan 

sisa daging atau produk daging. Hal yang sama berlaku untuk insektisida dan rodentisida 

untuk pengendalian hama. 

Pengolahan yang tidak terkendali dengan baik (misalnya pemanasan atau refrigerasi yang 

tidak cukup) dapat meningkatkan bahaya, dengan member peluang organism pathogen 

atau perusak untuk tetap hidup atau berkembang biak.  

 

Kontaminasi makanan oleh pekerja dapat diatasi dengan : 

a. Pemeliharaan kesehatan para pekerja yang menangani makanan. 

b. Penanganan makanan secara higienis. 

c. Kebersihan pribadi (higiene personalia). 

Keberhasilan program sanitasi sangat ditentukan oleh pekerja, supervisor  sanitasi dan 

lingkungan,  intensitas pekerjaan, jenis bahan dan mikroorganisme serta proses 

penanganan pangan tersebut.  Cara paling baik untuk mencegah adanya food born 

diseases dari daging dimulai dari sterilisasi alat.  Sterilisasi  adalah suatu proses untuk 

membunuh semua jasad renik yang ada sehingga tidak ada lagi jasad renik yang tumbuh. 

Sterilisasi agak sulit dilakukan dalam industri perunggasan (kecuali dalam pengemasan 

atau pengalengan daging).   

Para pekerja yang menangani bahan pangan mulai dari saat memanen, mempersiapkan 

makanan sampai pengolahan menjadi produk akhir yang siap dikonsumsi sering 

menyebabkan kontaminasi mikrobiologis pada bahan pangan tersebut. 
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Fasilitas sanitasi dan operasi 

 

a.  Persediaan air 

     1. Cukup, berasal dari sumber yang bersih 

     2. Klorinasi jika diperlukan 

     3. Melakukan tes mikrobiologi 

b.  Merencanakan jadwal cleaning  

c.   Benar-benar bersih & mensterilkan alat atau bangunan 

d.  Memiliki rincian frekuensi misalnya, metode, jenis deterjen &   membersih 

e.   Orang yang memeriksa, merekam & memverifikasi 

f.   Uji mikrobiologi 

 

Pembuangan sampah dan pengolahan limbah 

a.  Sistem pembuangan sampah dan limbah yang baik  

b.  Sampah, bangkai binatang, pembuangan limbah 

c.  Memadai dan tepat 

d.  Memenuhi standar . 

 

 

Setiap pekerja yang menangani makanan dapat memindahkan bibit penyakit dari 

makanan mentah (misalnya unggas, daging, susu) pada makanan yang tidak akan 

dipanaskan sesudahnya.  Pengolahan yang tidak terkendali dengan baik (misalnya 

pemanasan atau refrigerasi yang tidak cukup) dapat meningkatkan bahaya, dengan 

memberi peluang organism pathogen atau perusak untuk tetap hidup atau berkembang 

biak.  

 

4.4.   Good Higienis Practice (GHP)  

Sanitasi dan higienis merupakan sebuah kegiatan yang tidak bisa saling dipisahkan 

karena keberhasilannya tergantung satu dengan yang lain.  Sanitasi secara sederhana 

dapat dilakukan dengan melakukan tindakan pembersihan dan desinfeksi.  Tindakan 

yang sangat penting dilakukan peternak untuk menjaga farm dari infeksi penyakit adalah 

sanitasi. 

 Sanitasi merupakan tindakan untuk membunuh patogen atau bibit penyakit. Sanitasi 

yang paling sering dilakukan peternak adalah dengan desinfeksi/ penyemprotan kandang 

menggunakan desinfektan. Dengan asumsi desinfektan tersebut akan membunuh bibit 

penyakit di kandang atau lingkungan kandang. Sebenarnya tindakan sanitasi tidak hanya 
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berkaitan dengan desinfeksi saja, namun ada banyak kegiatan lain yang merupakan 

sanitasi, seperti sebelum pekerja/tamu masuk ke dalam kandang mencuci tangan 

menggunakan sabun, menggunakan baju khusus untuk bekerja, menggunakan alas kaki 

(sandal/sepatu boots) khusus untuk masuk ke dalam kandang, celup alas kaki dalam 

desinfektan. Hal-hal sederhana itu sebenarnya juga dapat meminimalkan terjadinya 

penularan penyakit. 

Untuk mengoptimalkan hasil desinfeksi, peternak harus melakukan pembersihan 

(cleaning). Pembersihan ini akan menghilangkan zat/material asing yang sering 

menempel atau berada di kandang. Sebagai contoh debu, tanah, litter yang menempel di 

lantai kandang, materi-materi organik seperti feses, leleran ingus, darah dan mikro-

organisme. Materi organik yang masih berada di sekitar kandang (lantai atau tembok 

kandang) dapat mempengaruhi kerja desinfektan golongan quats dan halogen sehingga 

kurang efektif bekerja. Pendukung desinfeksi yang lainnya yaitu dosis pemakaian 

desinfektan harus tepat, jumlah larutan harus disesuaikan dengan luasan kandang dan 

waktu kontak desinfektan harus sesuai karena akan mempengaruhi desinfektan dalam 

membunuh bibit penyakit. 

Dalam industri peternakan, sanitasi meliputi kegiatan-kegiatan secara aseptik dalam 

persiapan, pengolahan dan pengemasan produk makanan, pembersihan dan sanitasi 

pabrik serta lingkungan pabrik dan kesehatan pekerja. Kegiatan yang berhubungan 

dengan produk makanan meliputi pengawasan mutu bahan mentah, perlengkapan suplai 

air yang baik, pencegahan kontaminasi makanan dari peralatan, pakaian dan hama pada 

semua tahap selama pengolahan, pengemasan dan penggudangan produk akhir. 

Sanitasi merupakan bagian penting dalam industri pangan yang harus dilaksanakan 

dengan baik. Tanpa sanitasi yang baik sulit dihasilkan produk pangan yang aman 

bagi kesehatan dan bermutu tinggi dengan masa simpan cukup tinggi. 

Tujuan  

a. Mencegah pembusukan/kerusakan pangan. 

b. Mencegah penyakit dan keracunan tersebar melalui makanan. 

c. Mencegah bau-bau tidak sedap. 

 

Pada industri peternakan, prinsip-prinsip sanitasi dilakukan pada berbagai bidang 

misalnya pada usaha pembibitan, usaha pembesaran ternak, pemerahan susu, RPH/RPU, 
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tempat pemrosesan daging sampai pada penanganan pasca panen,  pengolahan dan 

penyimpanan daging, susu, telur dan sebagainya. 

“Penjaminan higiene dan sanitasi” adalah pengupayaan dan pengondisian untuk 

mewujudkan lingkungan yang sehat bagi manusia, hewan, dan produk hewan. Yang 

dimaksud dengan “higiene” adalah kondisi lingkungan yang bersih yang dilakukan 

dengan cara mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik pathogen dan mengurangi 

jasad renik lainnya untuk menjaga kesehatan manusia. 

Pembersihan secara berkala, sanitasi dan desinfeksi, yang mencakup lokasi pabrik dan 

peralatan, merupakan bagian integral dari Good Higienis Practice (GHP).  Pembersihan 

dan sanitasi bahkan dapat dianggap sebagai salah satu kegiatan paling penting di pabrik, 

karena tindakan ini menyediakan lingkungan yang diperlukan untuk penanganan pangan 

yang tepat dan pengolahan. 

Efisiensi kebersihan dan sanitasi seringkali diabaikan karena membutuhkan kerja ekstra 

dan efek positif yang  tidak segera terlihat. Namun, kegagalan dalam kebersihan suatu 

industri/perusahaan  dapat menyebabkan kerugian finansial yang tinggi dalam jangka 

panjang. Kondisi yang tidak higienis dari suatu produk akan menyebabkan: (a) 

produksnya  tidak menarik, (b) pembusukan produk pangan yang tentunya sangat 

merugikan dan (c) adanya resiko penyakit yang ditularkan melalui pangan. 

Kebersihan dan sanitasi sangat  penting dalam industri pengolahan daging 

modern agar produk hasil ternak lebih tahan lama dan higienis, mikroba yang 

terkendali sehingga beban produk tersebut rendah,  menjamin umur simpan dan 

menghindari pembusukan selama distribusi. 

Sanitasi lebih banyak dikaitkan dengan proses pembersihan kotoran yang tidak terlihat 

dengan mata biasa.  Untuk usaha sanitasi biasanya digunakan proses pemanasan, 

penguapan atau menggunakan  satu atau lebih bahan kimia sehingga jumlah 

mikroorganisme dapat dikendalikan.   

Beberapa hal sebagai akibat program sanitasi yang tidak efektif antara lain (a) kerusakan 

produk (daging, susu, telur)  menjadi lebih tinggi misalnya mempercepat proses  
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pembusukan, (b) pendapatan produsen berkurang, dan (c)  sebagai sumber kontaminasi 

mikroorganisme yang berbahaya bagi manusia atau sebagai food born diseases. 

Resiko terjadinya penyakit  pada ternak  dan juga manusia dipengaruhi oleh  interaksi 

antara 3 komponen yaitu ternak, lingkungan dan mikroorganisme.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Higiene 

Higiene pangan merupakan usaha pengendalian penyakit  yang ditularkan melalui 

pangan. Daging, air susu dan telur merupakan salah satu bahan pangan yang sangat ideal 

untuk perkembangbiakan mikroorganisme, oleh karenanya daging, air susu dan telur 

termasuk bahan yang sangat mudah rusak atau perishable.  Selain mudah rusak bahan 

pangan tersebut dan produk olahannya juga berpotensi untuk menjadi sumber penyakit 

pada manusia.  

Upaya manusia untuk mengatasi kerusakan dan kemungkinan bahan pangan  menjadi 

sumber kontaminan mikroorganisme  yang bersifat sudah lama dilakukan antara lain 

dengan melakukan program sanitasi dan tindakan higienis terhadap produk-produknya. 

Tujuannya adalah agar bahan pangan tersebut  tidak terkontaminasi mikroorganisme.  

Tindakan higienis harus dilakukan sejak ternak dipelihara, proses penanganan ternak 

(terutama pakan dan pengendalian penyakit), pemotongan, sampai pada penanganan 

daging, telur, susu dan pengolahannya. 

Kegiatan pencegahan penyakit melalui tindakan higienis pada ternak dapat dilakukan 

antara lain dengan menjaga environment dan lingkungan ternak agar tetap baik,  

tindakan sanitasi dan desinfeksi pada alat yang sering digunakan oleh ternak, 

mempersempit terjadinya kontak langsung dengan carrier atau hewan yang mungkin 

Sumber Kontaminasi: 

1. Ternak atau hewan 

2. Pekerja 

3. Lingkungan Prinsip Sistem sanitasi: 

Bersih secara fisik 

Bersih secara kimiawi 

Bersih secara mikrobiologis 



120 |   M a n k e s t e r - 4  

 

membawa bibit penyakit, memperkerjakan pekerja yang benar-benar sehat, dan lainnya. 

Kegiatan atau tindakan higienis juga harus dilakukan terhadap alat atau bahan yang 

digunakan untuk wadah produk yang dihasilkan serta tempat atau gudang yang 

digunakan untuk menyimpan produk.  Bahkan tempat pendinginan (refrigerator) dan 

pembekuan dagingpun sebaiknya dilakukan tindakan untuk mempertahankan suasana 

higienis. Misalnya kontrol terhadap naik turunnya suhu, udara dan kelembaban. 

Faktor lain yang akan mempengaruhi higiene adalah sifat permukaan yang kontak 

dengan makanan. Permukaan yang tidak dapat ditembus (misalnya baja tahan karat) 

lebih mudah dibersihkan dan didesinfeksi dari pada permukaan yang porus (misalnya 

kayu). Sisa-sisa makanan dari permukaan yang porus lebih sulit dihilangkan permukaan 

ini juga lambat kering. Jenis cemaran juga memengaruhi prosedur pembersihan.  

Penghilangan bahan-bahan berlemak dibantu dengan menggunakan air hangat dan sabun. 

Penggunaan bahan pembersih yang cocok dan mudah ditangani merupakan hal yang 

penting yang perlu diperhatikan. 

Proses pembersihan ditujukan untuk menghilangkan sisa-sisa makanan. Sisa-

sisa makanan ini merupakan sumber zat gizi bagi pertumbuhan mikroba. 

Pembersihan dapat dilakukan dengan cara pencucian dan pembilasan. 

Pembersihan dapat mengendalikan populasi mikroba, terutama bila benda yang 

dicuci kemudian dikeringkan dengan baik. 

Untuk mencapai dan mempertahankan pengendalian mikroba, proses pembersihan harus 

cukup mereduksi atau mengurangi populasi mikroba. Untuk membantu mencapai hal ini, 

maka proses pembersihan harus diikuti dengan desinfeksi oleh panas atau bahan kimia. 

Bila obyek yang dibersihkan dan telah didesinfeksi akan dibiarkan tidak digunakan 

hingga esok harinya, maka setelah pembersihan harus dikeringkan dan didesinfeksi lagi 

sebelum digunakan. 

Faktor lain yang akan memengaruhi higiene adalah sifat permukaan yang kontak dengan 

makanan. Permukaan yang tidak dapat ditembus (misalnya baja tahan karat) lebih mudah 

dibersihkan dan didesinfeksi dari pada permukaan yang porus (misalnya kayu). Sisa-sisa 

makanan dari permukaan yang porus lebih sulit dihilangkan permukaan ini juga lambat 
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kering. Jenis cemaran juga memengaruhi prosedur pembersihan. Penghilangan bahan-

bahan berlemak dibantu dengan menggunakan air hangat dan sabun. Penggunaan bahan 

pembersih yang cocok dan mudah ditangani merupakan hal yang penting yang perlu 

diperhatikan. 

Cara lain untuk mengurangi kontaminasi  mikroorganisme khususnya yang bersifat 

patogenik adalah menggunakan desinfektan. Desinfeksi adalah suatu proses untuk 

membunuh jasad renik yang bersifat patogen dengan menggunakan cara fisik dan kimia.  

Kebanyakan desinfektan efektif terhadap sel vegetatif tetapi tidak selalu efektif terhadap 

sporanya. Perlakuan fisik antara lain adalah pemanasan basah dengan cara  (a) 

perebusan, (b) pemanasan dengan tekanan, (c) tyndalisasi dan  (d) pasteurisasi.  Cara 

lainnya adalah menggunakan pemanasan kering dan radiasi untuk produk pangan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Good sanitation and hygienic practices

Biosecurity: A Vital Key to Poultry Disease Prevention

Biosecurity doesn’t cost, it pays

How do microbes travel?

Dengan memperhatikan 4 kalimat kunci dan

gambar di atas,

Buat suatu artikel: minimal 60 kata

(20 menit)

Sanitaiser harus mempunyai sifat sebagai berikut: 

 

1. Merusak mikroorganisme  

2. Ketahanan terhadap lingkungan 

3. Sifat-sifat membersihkan yang baik 

4. Tidak beracun dan menyebabkan iritasi. 

5. Larut dalam air 

6. Bau yang ditimbulkan dapat diterima 

7. Stabil dalam larutan pekat dan encer. 

8. Mudah digunakan. 

9. Banyak tersedia 

10. Murah 

11. Mudah  diukur dalam larutan yang telah digunakan 
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Jika dengan menggunakan pemanasan air diperkirakan sudah dapat mengatasi masalah 

maka penggunaan bahan kimia sebaiknya dihindarkan. Pemakaian bahan kimia 

hendaknya juga menggunaan bahan yang aman baik untuk pekerja, bahan makanan atau 

daging dan tidak menimbulkan residu yang berbahaya. 

Tabel 4.3.  Rekomendasi Umum Untuk Sanitaiser 

 

                 Tujuan    Senyawa yang direkomendasikan 

Jenis Mikroba  

Spora bakteri 

Bacteriophage 

Coliform 

Salmonella 

Psikotrops  Gram ( - ) 

Sel Vegetatif Gram (+) 

Virus 

Kondisi Air 

Air sadah 

 

Air dengan kadar besi tinggi 

Penanganan air 

 

Ruang/Peralatan 

Peralatan aluminium 

Udara berkabut 

Sanitasi tangan 

Peralatan pada saat akan digunakan 

Peralatan akan disimpan 

Dinding 

Permukaan porous 

Khlorin 

Khlorin, antionik-asam 

Hipokhlorit, iodophore 

Hipokhlorit, iodophore 

Khlorin 

Quat, iodophore, khlorin 

Khlorin, iodophore, anion-asam 

 

Anionik-asam, hipokhlorit 

Iodophore 

Iodophore 

Hipokhlorit 

 

 

Iodophore, quat 

Khlorin, iodophore, Quat 

Iodophore 

Iodophore, Khlorin 

Quat 

Quat, Khlorin 

Khlorin, Quat 

Sumber: Betty (1988) 

 

Faktor Air 

Salah satu sumber kontaminan yang paling baik adalah air, tanah dan pekerja. Ke tiga 

komponen tersebut memerlukan perhatian tersendiri dalam kaitannya dengan masalah 

higiene.  Air merupakan salah satu sumber kontaminan pada saat penanganan pasca 

panen.   Sumber air dan kualitas air yang digunakan merupakan masalah mendasar 

dalam industri kita.  Selain tingkat pencemaran mikroorganisme  pada air yang tinggi 

kebanyakan para pekerja dalam industri masih enggan menggunakan bahan-bahan untuk 
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sanitasi. Akibatnya  kontaminasi mikroorganisme misalnya pada daging unggas 

terutama pada daging yang diperjualbelikan di pasar-pasar tradisional cukup tinggi, yaitu 

bervariasi antara 10
6
 sampai 10

9
 sel bakteri per gramnya (dua jam setelah pemotongan).   

Berdasarkan jenis mikroorganisme yang diamati, menunjukkan bahwa bakteri seperti  E. 

coli,  Enterobacter aglomerans, Enterobacter aerogenes, Citrobacter freundii, 

Enterobacter hafnia, Serratia marcescens, Enterobacter cloacae, S. liquefaciens dan S. 

rubidnea dapat dijumpai  pada daging ayam di pasar tradisional.  Hal ini menunjukkan 

bahwa faktor lingkungan (air, tanah dan pekerja) sangat berpengaruh terhadap 

kontaminasi mikroorganisme pada daging ayam (Budinuryanto dkk, 1999).   

Tempat pemotongan yang dilakukan di pasar secara signifikan juga ikut mendorong 

kontaminasi mikroorganisme tersebut.  Di pasar biasanya air yang digunakan untuk 

scalding dan eviserasi sangat tidak memenuhi syarat untuk digunakan. Sudah selayaknya 

diatur kembali masalah pemotongan ayam di pasar-pasar tradisional.  Ternak sebaiknya 

dipotong di tempat pemotongan unggas yang telah ditentukan. 

Mikroorganisme patogen pada bahan makanan mentah dapat dipindahkan melalui tangan 

pada makanan masak atau makanan lainnya yang dipegang sesudahnya. Jenis 

kontaminasi silang ini hanya dapat dihindarkan bila pekerja atau karyawan dilatih untuk 

tidak menangani makanan matang dengan tangan yang belum didekontaminasi dengan 

baik setelah penanganan bahan pangan mentah.  Sarung tangan kadang-ladang robek atau 

berlubang, dan kerugian lain dari sarung tangan adalah umumnya jarang dicuci. Sarung 

tangan plastik sekali pakai biasanya berguna untuk menangani makanan masak atau 

makanan yang tidak dipanaskan lebih lanjut.  

Bahan pangan seperti halnya daging, telur dan susu  relatif mudah rusak.  Untuk menjaga 

agar bahan pangan  tersebut tidak  mudah rusak disamping memerlukan penanganan dan 

pengolahan yang baik juga memerlukan wadah/kemasan yang tepat dan sehat,  sehingga  

dalam jangka waktu tertentu  bahan makanan tersebut tidak mudah rusak. 

Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau 

membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan 

maupun tidak. 
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Kemasan yang biasa digunakan dalam industri pangan antara lain tinplate, aluminium, 

gelas, kaleng dan plastik.   Beberapa bahan tersebut mempunyai kelebihan dan 

kelemahan tersendiri.  Misalnya tinplate.  Bahan banyak digunakan dalam industri 

pengemasan. Daya tahan tinplate terhadap karat sangat penting untuk menentukan daya 

tahan makanan olahan dengan panas selama masa penyimpanan.  

Secara umum kerusakan bahan pangan hasil ternak termasuk daging dan susu disebabkan 

oleh karena dua hal, yaitu (1) faktor internal dalam daging/susu dan (2) faktor eksternal. 

Faktor internal  secara alamiah terdapat dalam daging/susu yang tidak dapat dicegah 

dengan cara pengemasan sedangkan faktor eksternal sangat tergantung pada lingkungan 

sekitar  sehingga dapat dikendalikan dengan cara pengemasan.  

Perlindungan terhadap resiko kemungkingan adanya kerusakan dan pencemaran dapat 

diatasi diantara melalui teknik pengemasan.  

Menurut Bukcle dkk (1987), faktor-faktor utama yang mempengaruhi daya awet bahan 

pangan yang dikemas adalah: 

1. Sifat alamiah dari bahan pangan dan mekanisme dimana bahan ini mengalami 

kerusakan, misalnya kepekaannya terhadap kelembaban dan oksigen dan 

kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan kimia dan fisik di dalam  bahan 

pangan. 

2. Ukuran bahan pengemas  sehubungan dengan volumenya. 

3. Kondisi atmosfer (terutama suhu dan kelembaban) di mana kemasan dibutuhkan 

untuk melindungi  selama pengangkutan dan sebelum digunakan. 

4. Ketahanan bahan pengemas secara keseluruhan terhadap air, gas atmosfer dan bau, 

termasuk ketahanan dari tutup, penutupan dan lipatan. 

Gelas dan plastik juga sering digunakan untuk kemasan terutama untuk kemasan daging 

yang diperjual belikan di pasar swalayan dan pasar tradisional. Bahan ini gampang dan 

mudah didapatkan serta harganya relatif murah.  Namun demikian dalam industri pangan 

terdapat  kriteria penggunaan plastik yang layak digunakan untuk kemasan. Beberapa 

jenis plastik dapat digunakan sebagai bahan pengemas namun tidak semua bahan plastik 

baik untuk menyimpan bahan pangan. Pengemasan pada hakekatnya adalah untuk 

membatasi kontak antara bahan pangan dengan lingkungan sekelilingnya, sehingga 
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terhindar dari  kontaminasi  mikroorganisme yang  pada akhirnya mempercepat 

kerusakan dan pembusukan  bahan pangan tersebut.  

Menurut Buckle dkk (1987), beberapa faktor yang menentukan besarnya pengkaratan 

pada bagian dalam kaleng  yang dibuat dari tinplate adalah (1) sifat dari bahan terutama 

pH, (b) adanya penyebab pemacu terjadinya karat seperti nitrat, belerang, zat warna, (c) 

banyaknya sisa oksigen, (d) macam tinplate, (e) suhu dan waktu penyimpanan. 

Sebaliknya penggunaan aluminium.   Bahan ini ringan, tahan terhadap karat, tidak 

ternoda sulfit,  tidak beracun dan mudah dibentuk namun kelemahannya  tidak tahan 

lama dan  memucatkan produk. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam sanitasi adalah (a) ruang dan alat yang akan 

disanitasi, (b) metode yang akan digunakan, (c) bahan atau zat kimia serta aplikasinya, 

(c) monitoring program sanitasi, (d) harga bahan kimia yang akan digunakan, (e) 

keterampilam pekerja dan (f) sifat bahan atau produk dimana kegiatan tersebut akan 

dilakukan 

Menurut Daniel A Budiman dan A. Sukianto Atnaja (disitasi dari Referensi Industri dan 

Teknologi Pangan, Food Review), Program Cleaning dan Sanitasi adalah bagian yang 

tidak dapat dipisahkan apalagi diabaikan dalam industri pangan. Kebersihan suatu tempat 

dan peralatan-peralatan pendukung lainnya dalam suatu aktivitas kegiatan yang mutlak 

harus diperhatikan. 

Lebih dikatakan oleh Daniel A Budiman dan A. Sukianto Atnaja, bahwa program 

kebersihan (cleaning) tidak boleh berhenti pada tahap kebersihan secara visual saja, 

tetapi harus berlanjut ke tahap membunuh bakteri yang masih tertinggal pada bagian 

tertentu suatu tempat atau peralatan. Program lanjutan ini bisa kita sebut sebagai Sanitasi 

(sanitation).   

Pemilihan suatu metode pembersihan dan Sanitasi hendaklah mencermati hal-hal berikut: 

 Bersifat apakah kotoran itu , organik atau anorganik. 

 Permukaan benda yang terkontaminasi kotoran tersebut. 

 Luas atau banyaknya kotoran yang membebani. 

 Frekuensi terjadinya kotoran itu. 

 Lingkungan yang dekat dengan kotoran yang hendak dibersihkan. 
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Program pembersihan dan sanitasi akan dapat dilaksanakan secara baik dan cepat serta 

dengan hasil yang sesuai harapan jika bidang/ruang (scope)-nya relatif kecil atau 

sederhana.  Dinamika permasalahan akan timbul jika bidang/ruang (scope)-nya luas serta 

bervariasi. 

Metode dan atau sanitasi serta bahan pembersih seperti dibawah ini : 

 Cara manual/conventional. 

 Cara CIP (Cleaning In Place). 

 Paduan antara cara manual dan CIP. 

 Pemilihan bahan kimia  yang tepat. 

 

Langkah-langkah umum  yang bisa dilakukan  adalah : 

 Bilas (rinse) 

 Cuci (main clean) 

 Bilas akhir (final rinse) 

 Sanitasi (additional sanitation) 

Pada tingkat pembersihan dan sanitasi secara manual ini, kita tidak dihadapkan pada 

kesulitan yang berarti atau kesulitan itu menjadi relatif mudah asalkan pemilihan akan 

suatu bahan pembersihnya benar dan umumnya industri sudah paham dengan cara ini 

yakni aktivitas penggosokan/pengelapan dengan sikat dan kain. 

Kesulitan yang cukup berarti akan dijumpai jika sudah masuk ke dalam program 

pembersihan CIP (Cleaning In Place). Pada program ini mutlak diperlukan ketepatan 

akan pemilihan bahan pembersih dan sanitasi, karena proses pembersihan dilakukan 

dengan mekanisme yang sistemetik dan tanpa disentuh oleh tangan manusia. Selain itu 

ada pula unsur time, temperature, chemical concentration dan mechanical action yang 

akan bekerja secara otomatis. Dan tidak jarang kita menjumpai tidak hanya satu jenis 

bahan pembersih saja yang dipakai untuk membersihkan permukaan suatu bidang. 

Ada beberapa tipe dalam program CIP, antara lain: 

 3 langkah (step) 

 5 langkah (step) 

 7 langkah (step) 

 

CIP dengan 3 Step terdiri dari 

 Bilas (rinse) 

 Cuci (cleaning) , dengan alkali atau acid 

 Bilas akhir (final rinse ) 

Jika memakai CIP dengan 5 Step terdiri dari : 

 Bilas (first rinse) 
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 Cuci (cleaning ) dengan alkali atau acid 

 Bilas (intermediate rinse) 

 Sanitasi (sanitize) 

 Bilas (final rinse) 

 

Sedangkan apabila menerapkan CIP dengan 7 langkah, maka akan dilakukan: 

 Bilas (first rinse) 

 Cuci (cleaning ) dengan alkali 

 Bilas (intermediate rinse) 

 Cuci (cleaning ) dengan acid 

 Bilas (pre final rinse) 

 Sanitasi (sanitize) 

 Bilas (final rinse) 

 

Dalam Prinsip Dasar Program Cleaning & Sanitasi, Kontaminasi makanan oleh pekerja 

dapat diatasi dengan: (a) Pemeliharaan kesehatan para pekerja yang menangani makanan, 

(b) Penanganan makanan secara higienis dan (c) Kebersihan pribadi (higiene personalia). 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi karyawan-karyawan antara lain : 

1. Cuci tangan sebelum bekerja. 

Tangan sebaiknya dibasahi di bawah air hangat yang mengalir, diberi busa dan 

digosok sekitar 15 detik, selanjutnya dibilas dan dikeringkan dengan handuk 

kertas. 

2. Rambut diikat dan ditutup. 

Rambut dari kepala, muka atau lengan. Penanganan, menyisir, dan penyikatan 

rambut mungkin akan memindahkan mikroba lebih banyak pada makanan 

melalui tangan daripada rambut yang jatuh ke dalam makanan. Tutup kepala 

harus dikenakan sebelum bekerja. 

3. Bila ada luka-luka di kulit harus dibalut. 

4. Hindari batuk-batuk atau bersin di atas makanan. 

5. Jangan makan, merokok dan mengunyah  

6. Sebelum memasuki daerah pengolahan, sebaiknya menyimpan perhiasan seperti 

cincin, kalung, anting, jam tangan dan lain-lain. 

 



128 |   M a n k e s t e r - 4  

 

Tabel 4.2. Batas Maksimum Kandungan Zat Kimia  Dalam  Air yang  Digunakan   

                  Dalam Industri Pangan 

 
 

NNo. 

 

            Senyawa Kimia Konsentrasi Maksimum 

yang diijinkan (mg/l) 

A. Senyawa yang Mempengaruhi  Citarasa  Air: 

1 Total Padatan terlarut       1500 

2 Besi           50 

3 Mangan              5 

4 Tembaga             1.5 

5 Seng             1.5 

6 Magensium dan Natrium Sulfat        1000 

7 Alkali benzil Sulfonat  (ABS, Surfactan)             0.5 

   

B Senyawa yang Mempengaruhi Kesehatan 

1 Senyawa-senyawa fenol        0.002 

2 Arsenik        0.05 

3 Kadmium        0.01 

4 Kromium        0,05 

5 Sianida        0.2 

6 Timbal        0.05 

7 Selenium        0.01 

8 Radionuklida (aktivitas Gross Beta) (pCi/l)       1000 

   

C Indikator Polusi Kimia  

1 Chemical Oxygen Demand (COD)         10 

2 Biochemical Oxygen Demand (BOD)           6 

3 Total Nitrogen selain NO3           1 

4 NH3           0.5 

5 Ekstrak Karbon Khloroform (CCE)           0.5 

6 Gemuk           1 

 Sumber: Manual Kesmavet (1986) 

 

 

To ensure food safety of animal products, action is needed at the farm level. 

Many food safety risks arise at the pre-slaughter stage, and these can be 

reduced or prevented using disease prevention policies and good practices 

recommended by the OIE. Since 2002, a permanent Working Group of the 

OIE has been preparing science-based standards and guidelines on animal 

production food safety. 

(Sumber: FAO 2011) 
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Dalam upaya menerapkan Good Manufacturing Practices (GMP), semua usaha yang 

bergerak disektor pangan (termasuk usaha peternakan) harus memperhatikan standar-

standar yang berlaku secara universal. Prinsip dasar GMP adalah mutu dan keamanan 

produk tidak dapat dihasilkan hanya dengan pengujian ( Inspection/ testing), namun 

harus menjadi satu kesatuan dari proses produksi. Oleh karena itu cakupan secara umum 

dari penerapan standar GMP adalah: 

1. Disain dan fasilitas  

2. Produksi (Pengendalian Operasional) 

3. Jaminan mutu   

4. Penyimpanan  

5. Pengendalian hama  

6. Hygiene personil  

7. Pemeliharan, Pembersihan dan perawatan  

8. Pengaturan Penanganan limbah  

9. Pelatihan  

10. Consumer Information (education) 

 

Dalam kaitannya dengan higiene, beberapa langkah strategi untuk penerapan GMP 

adalah: 

a.  Higiene Perorangan 

Bukan suatu hal yang mudah ketika suatu industri akan menerapkan GMP, sehingga 

perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya: 

(1)  Bangun komitmen pemilik perusahaan, manajemen dan karyawan 

a) Tiap personil yang masuk ke area hendaklah mengenakan pakaian pelindung 

yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakannya. 

b) Prosedur higiene perorangan termasuk persyaratan untuk mengenakan pakaian 

pelindung hendaklah berlakukan bagi semua personil yang memasuki area 

produksi baik karyawan purna waktu, paruh waktu atau bukan karyawan yang 

berada di area pabrik, misalnya karyawan kontraktor, pengunjung, anggota 

menajemen senior dan inspektur. 
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c) Untuk menjamin perlindungan produk dari pencemaran dan untuk keamanan 

personil. hendaklah personil mengenakan pakaian pelindung yang bersih dan 

sesuai dengan tugasnya termasuk penutup rambut. Pakaian kerja kotor dan lap 

pembersih kotor (yang dapat dipakai ulang) hendaklah disimpan dalam wadah 

tertutup hingga saat pencucian. 

d) Program higiene yang rinci hendaklah dibuat dan di adaptasikan terhadap 

berbagai kebutuhan di dalam area pembuatan. Program tersebut hendaklah 

mencakup prosedur kesehatan, praktik higiene dan pakaian pelindung  personil. 

Prosedur hendaklah dipahami dan di patuhi secara  ketat oleh setiap personil 

yang bertugas di area produksi dan pengawasan. Program higiene hendaklah 

dipromosikan oleh manajemen dan dibahas secara luas selama sesi pelatihan 

e) Semua personil hendaklah menjalani pemeriksaan kesehatan pada saat di 

rekruet. Industri harus bertanggung jawab agar tersedia instruksi yang 

memastikan bahwa keadaan kesehatan personil yang dapat mempengaruhi mutu 

produk diberitahukan kepada manajemen industri. Sesudah pemeriksaan 

kesehatan awal hendaklah dilakukan pemeriksaan kesehatan kerja dan kesehatan 

personil secara berkala.  Petugas pemeriksa visual hendaklah menjalani 

pemeriksaan mata secara berkala. 

f) Semua personil hendaklah menerapkan higiene perorangan yang baik. 

Hendaklah mereka dilatih mengenai penerapan higiene perorangan. Semua 

personil yang berhubungan dengan proses produksi hendaklah memperhatikan 

tingkat higiene perorangan yang tinggi 

g) Tiap personil yang mengidap penyakit atau menderita luka terbuka yang dapat 

merugikan mutu produk hendaklah dilarang menangani bahan awal, bahan 

pengemas, bahan yang sedang diproses dan obat jadi sampai mereka  sembuh 

kembali. 

h) Semua personil hendaklah diperintahkan dan didorong untuk melaporkan 

kepada atasan langsung tiap keadaan (perusahaan, peralatan atau personil ) yang 

menurut penilaian mereka dapat merugikan produksi. 
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i) Hendaklah dihindarkan persentuhan langsung  antara tangan operator dengan 

bahan awal, produk antara dan produk akhir yang terbuka dan juga dengan 

bagian yang bersentuhan dengan produk. 

j) Personil  hendaklah diinstruksikan supaya menggunakan sarana mencuci tangan 

dan mencuci tangannya sebelum memasuki area produksi. Untuk tujuan itu 

perlu dipasang poster yang sesuai. 

k) Merokok, makan, minum, menggunyah, memelihara tanaman, menyimpan 

makanan, minuman, bahan untuk  merokok atau obat pribadi hanya 

diperbolehkan di area tertentu dan dilarang dalam area produksi, laboratoriom, 

area gudang dan area lain yang memungkinkan berdampak  terhadap mutu 

produk. 

l) Persyaratan khusus untuk pembuatan produk steril di atur terpisah. 

The Strategy relates to the prevention and control of emerging infectious diseases at 

the animal/human interface: those with the potential to cause epidemics and 

pandemics, but also those animal diseases having an impact on food security, public 

health and poverty alleviation. (Good Veterinary Governance, OIE) 

 

b.    Sanitasi  Bangunan dan Fasilitas 

Vincent Ng In Hooi dari Department of  Veterinary Services Malaysia 

mengemukakan tentang “Efficient Production Of Quality Product”, keberhasilan Good 

Animals Husbandry Practices dipengaruhi oleh:  

 Premise and environment 

 Biosecurity 

 Equipment and utensils 

 Sanitation facilities and operation 

 Rubbish disposal and waste treatment 

 Pest control program 

 Supplies and storage 

 Establish an efficient & effective herd health mgt plan 

 Provide proper animal care 

 Appropriate on-farm feed processing or purchase from approved feedmillers 

 Complete GAHP checklist annually & rectify every 2 years 
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Sanitasi bangunan dan peralatan dipengaruhi oleh: suplai air ( Sufficient, derived from 

clean source, Chlorination if required and Conduct microbiology tests),  skedul sanitasi, 

kelengkapan bahan kebersihan dan desinfektan, rencana detail tentang metode, frekuensi, 

tipe dari penggunaan sanitaiser dan deterjen, individu perseorangan yang melakukan 

pengecheckan, pengawasan, verifikasi  dan pencatatan serta test mikrobiologik. 

 

a) Bangunan yang digunakan untuk pembuatan obat hendaklah didesain  dan di 

konstruksi dengan tepat untuk memudahkan di sanitasi yang baik. 

b) Hendaklah tersedia  dalam jumlah yang cukup sarana toilet dengan ventilasi 

yang baik dan tempat cuci  bagi para personil yang letaknya mudah diakses dari 

area pembuatan. 

c)  Hendaklah disediakan sarana yang memadai untuk  penyimpanan pakaian 

personil dan milik pribadinya di tempat yang tepat. 

d) Penyiapan, penyiapan dan konsumsi makanan dan minuman hendaklah dibatasi  

diarea khusus misalnya kantin. Sarana ini hendaklah memenuhi standar saniter. 

e) Sampah tidak  boleh dibiarkan menumpuk, sampah hendaklah dikupulkan di 

dalam wadah yang sesuai  untuk dipindahkan ke tempat  penampungan di luar 

bagunan dan dibuang secara teratur dan berkala dengan mengindahkan 

persyaratan saniter. 

f) Rodentisida,  insektisida, agen fumigasi dan bahan  sanitasi tidak boleh 

mencemari peralatan, bahan awal, bahan pengemas, bahan sedang diproses atau 

produk jadi. 

g) Hendaklah ada prosedur tertulis untuk pemakaian rodentisida, insektisida, 

fungisida agen fungisida, pembersih dan sanitasi yang tepat. Prosedur tertulis 

tersebut hendaklah disusun dan dipatuhi untuk mencegah pencemaran terhadap 

terhadap peralatan, bahan awal, bahan  pengemas dan label atau produk jadi. 

Rodentisida, insektisida dan fungisida hendaklah tidak   digunakan kecuali 

sesuai peraturan terkait. 

h) Hendaklah ada prosedur tertulis yang menunjukan penanggung jawab untuk 

sanitasi serta menguraikan dengan cukup rinci mengenai jadwal, metode, 

peralatan dan bahan yang harus digunakan  untuk membersihkan sarana dan 

bangunan. Prosedur terkait hendaklah di patuhi. 

i) Prosedur  sanitasi hendaklah berlaku untuk  pekerjaan yang dilaksanakan oleh 

kontraktor atau karyawan sementara maupun karyawan purna waktu  selama 

pekerjaan operasional biasa. 

j) Segala praktik  tidak higienis diarea pembuatan atau area lain yang dapat 

berdampak merugikan terhadap mutu produk hendaklah dilarang 

k) Persyaratan khusus untuk pembuatan produk steril di atur dalam persyaratan 

lain. 
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Pembersihan dan Sanitasi Peralatan 

a) Setelah digunakan, peralatan hendaklah dibersihkan baik bagian luar maupun 

bagian dalam sesuai dengan prosedur. Serta dijaga dan disimpan dalam kondisi  

yang bersih. Tiap kali sebelum dipakai, kebersihannya diperiksa untuk 

memastikan bahwa semua produk atau bahan dari bets sebelumnya telah 

dihilangkan 

b) Metode pembersihan dengan cara vakum atau cara basah lebih dianjurkan. udara 

bertekanan  dan sikat hendaklah digunakan dengan hati-hati dan sedapat mungkin 

dihindari  karena menambah resiko pencemaran produk. 

c) Pembersihan dan penyimpanan peralatan dapat dipindah-pindahkan dan 

penyimpanan bahan pembersih hendaklah dilaksanakan dalam ruangan yang 

terpisah dari ruangan pengolahan. 

d) Prosedur tertulis yang cukup rinci untuk pembersihan dan sanitasi peralatan serta 

wadah yang digunakan  dalam pembuatan obat  hendaklah dibuat, divalidasi dan 

ditaati. Prosedur ini hendaklah dirancang agar pencemaran peralatan oleh agen 

pembersih atau sanitasi dapat dicegah.  

e) Prosedur ini  setidaknya  meliputi penanggung jawab pembersihan , jadwal, 

metode. peralatan dan bahan yang dipakai dalam pembersihan serta metode 

pembongkaran perakitan kembali peralatan yang mungkin diperlukan untuk 

memastikan pembersihan yang benar terlaksana, jika perlu, prosedur juga 

meliputi sterilisasi peralatan, penghilangan identitas bets sebelumnya serta 

perlindungan peralatan terhadap pencemaran sebelum digunakan 

f) Catatan mengenai pelaksanaan pembersihan, sanitasi, sterilisasi dan inspeksi 

sebelum pengunaan peralatan hendaklah disimpan secara benar. 

g) Disinfektan dan deterjen hendaklah dipantau terhadap pencemaran mikroba, 

pengenceran disinfektan dan deterjen hendaklah disimpan dalam wadah yang 

sebelumnya telah dibersihkan dan hendaklah disimpan untuk jangka waktu 

tertentu kecuali bila disterilkan. 

Validasi Prosedur Pembersihan dan Sanitasi 

Prosedur pembersihan, sanitasi dan higiene hendaklah divalidasi dan dievaluasi secara 

berkala untuk memastikan evektivitas prosedur memenuhi persyaratan. 

Establish an efficient & effective herd  health management plan 
 

 Prevention is cheaper than treating it 

 Practice all-in& all-out  

 Proper vaccination program & prophylactic treatment 

 Health problems can be controlled by management 

 Examine herd for present of diseases 

 Serologically testing for diseases 

 Routine post-mortem examn & diagnostic procedures 

 Review production performance and financial records 
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Keberhasilan program sanitasi dan higienik juga akan tergantung pada: (a) jenis 

industri/perusahaan/usaha, (b) bangunan (situs, ukuran, bangunan), (c) peralatan yang 

tersedia, (d) personil permanen atau non-permanen (rutinitas kerja, pelatihan), (e) kondisi 

iklim, (f) fasilitas sanitasi, (g)  air dan energi, (h)  persediaan pembuangan limbah cair 

dan padat. 

 

Pengawasan terhadap Serangga dan Hama Tikus 

 Kebersihan ruangan pengolahan merupakan faktor yang perlu diperhatikan untuk 

memperoleh produk yang aman; selain itu perlu untuk pengawasan terhadap serangga 

dan hama tikus. Sanitasi dasar akan dapat mengontrol serangga dan tikus dengan cara-

cara sebagai berikut. 

1. Tempat-tempat masuk bagi hewan-hewan tersebut harus ditutup (diberi kawat 

kasa). Daerah ini harus bersih dari kotoran. 

2. Wadah-wadah, kotak kayu/karton yang kosong harus dibuang secara regular dan 

sering. 

3. Sampah-sampah dan kotoran harus disimpan dalam wadah yang kuat dari logam 

atau bahan lain yang tidak menyerap bau, tidak berkarat dan mudah dibersihkan. 

Tempat-tempat sampah harus tertutup rapat dan sering  dibersihkan dengan sikat 

khusus dan menggunakan air panas atau uap panas (82
o
C). tempat-tempat sampah 

ini harus dikosongkan dan dibersihkan secara teratur. 

4. Penanganan limbah makanan harus mengikuti peraturan yang benar untuk 

kesehatan. 

5. Fasilitas toilet harus bersih dan semuanya harus dalam keadaan bekerja. 

6. Lantai dan peralatan harus bersih. Pemeriksaan secara teratur dan cara-cara 

pembersihan yang efisien harus dilakukan. 

 

 

Perusahaan  yang bergerak dalam industri makanan & minuman, Kosmetik dan Farmasi  

dalam proses produksi harus memastikan bahan baku, lingkungan, perlatan  dan 

personel  dalam kondisi bersih dan tidak mengandung kontaminan mikrobia pathogen. 

Mikrobia patogen  dapat berasal dari lingkungan, terbawa dari material, kontaminasi dari 

personel dan lain-lain.   
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Usaha untuk menghilangkan  mikrobia pathogen tersebut  dilakukan dalam proses  

Cleaning dan Sanitation baik dengan metode fisika maupun kimia. Metode fisika 

dilakukan dengan menggunakan temperature tinggi di atas 70
0 

C  baik dalam bentuk 

udara kering, uap air maupun air panas, sedangkan metode kimia dilakukan dengan 

menggunakan bahan desinfektan.  Untuk mendapatkan hasil yang maksimal seringkali 

beberapa  industri mengkombinasikan kedua metode tersebut.   

Menurut Badan POM, (Sumber: Indarto Purwoko, GMP Center 2009), berbagai bahan 

kimia desinfektan  tersedia di pasaran, namun tidak semua  diperbolehkan dalam industri 

makanan, kosmetik dan farmasi.  Berbagai syarat bahan desinfektan tersebut di 

perbolehkan diantaranya: 

a. Mampu membunuh mikrobia secara cepat  dan efektif baik kelompok 

mikrobia gram positif dannegative serta virus. 

b. Stabil dengan keberadaan  residu bahan organik maupun air dengan 

tingkat kesadahan  yang tinggi 

c. Tidak bersifat Korosif dan menimbulkan noda permukaan peralatan 

d. Tidak berbau 

e. Tidak bersifat toksik serta iritan pada kulit dan mata 

f. Mudah larut dalam air 

g. Stabil dalam bentuk larutan serta di simpan pada waktu yang lama 

h. Harga yang competitive dan efektif dalam penggunaan 

 Bahan kimia desinfektan dapat dikelompokkan dalam berbagai golongan: 

a. Alkohol 

b. Chlorine  releasing 

c. Quartenary Amonium 

d. Iodophors 

e. Aldehid 

f. Amphoteric 

g. Fenol 

 

 Alkohol. Merupakan kelompok desinfektan  yang dapat menyebabkan denaturasi sel 

protein dan enzim, menggagu metabolisme serta merusak sel membrane.  Kelompok 

desinfektan ini  baik untuk membunuh mikrobiaseperti bakteri baik gram positif dan 

negative, virus dan jamur namun kurang baik untuk bakteri pembentuk spora.  Bahan ini 

dapat bereksi cepat, mudah menguap, serta tidak terpengaruh dengan protein dan 

deterjen. Namun bahan ini memacu pembentukan karat, dapat menyebabkan iritasi mata, 

dan mempunyai daya penetrasi yang lemah.  Desinfektan kelompok alkohol ini misalnya 

Etil alkohol pemakaian konsentrasi 70 %, Isopropil alcohol pemakaian konsentrasi  95-

100% 
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Chlorine  releasing.  Merupakan kelompok desinfektan yang cukup banyak digunakan 

serta memiliki spectrum  disinfeksi yang luas mencakup bakteri gram posistif, gram 

negative serta kelompok mikrobia pembentuk spora. Harga tidak mahal, mudah 

digunakan,  serta tidak terpengaruh kesadahan air.  Pengunaan desinfektan kelompok ini 

harus hati-hati untuk mencegah korosi.  Desinfektan kelompok ini misalnya: 

Hypochlorites  pemakaian konsentrasi  2,5-10 ppm gas chlor,  Gas chlorine pemakaian 

konsentrasi 1- 5 ppm,  Chlorine dioxide,  Chlorinated trisodium phosphate  pemakaian 

konsentrasi  4%,  Chloramines  pemakaian konsentrasi 0,5%,  Isocyanuric acid 

derifatives pemakaian konsentrasi 0,1 %, Dichlorodimethylhydantoin 

  

Quartenary Amonium  dikenal dengan QAC, atau ‘Quats" atau quartenaries. 

Merupakan  seyawa aktif bakteriocides efektif terutama untuk kelompok mikrobia gram 

posistif namun kurang efektif untuk kelompok mikrobia gram negative, bakteri 

pembentuk spora relative resisten  namun pertumbuhan dapat di hambat. Dibandiingkan 

dengan kelompok chlorine QAC relative lebih mahal, tidak korosif, tidak menyebabkan 

iritasi di kulit kecuali pada konsentrasi tinggi. Beberapa bahan desinfektan yang masuk 

kelompok ini seperti: Cetyltrimethylnammonium  bromide, Lauryldimethylenzyl 

ammonium chloride, Biguanides.  Pemakaian secara keseluruhan kelompok desinfektan 

QAC  konsentrasi 1-2%. 

  

Iodophors.  Merupakan kelompok desinfektan yang dapat membunuh mikrobia secara 

cepat  dengan spectrum yang luas  namu kurang aktif erhadap bakteri pembentuk spora 

di bandingkan hypochlorites.  Bahan desinfektan ini relative mahal sehingga tidak 

banyak di gunakan, tidak korosif, tidak menyebabkan iritasi, tidak beracun,  serta sedikit 

menimbulkan warna namun dapat dengan cepat di hilangkan dengan di bilas.  Pemakaian 

iodine untuk mencuci tangan konsentrasi  1600 ppm dalam alcohol 50% dan untuk 

desinfektan permukaan konsentrasi 75-150 ppm. 

  

Aldehid.  Merupakan kelompok desinfektan yang dapat menyebabkan denaturasi protein 

dan ensim serta dapat mengikat lapisan luar dari sel. Kelompok detergen ini memiliki 

spectrum yang luas dimana baik untuk membunuh bakteri, virus, jamur dan bakteri 

pembentuk spora. Bahan ini tidak bersifat korosif, dapat digunakan sebagai sterilant 

namun bersifat beracun, berbau menyengat, menyebabkan iritasi kulit, mata dan 

karsinogenik.  Bahan desinfektan ini tidak di pakai di indutri makanan. Adapaun 

kelompok desinfektan ini diantaranya: Formaldehida (gas)  konsentrasi pemakaian 3-5%,  

Gluteraldehida konsentrasi pemakaian 2% dalam larutan air 

  

Amphoteric.  Merupakan kelompok desinfektan yang tidak terpengaruh oleh bahan 

organik, kesadahan air, tidak korosif, tidak toksik dan berbau, stabil dan masa 

penyimpanan yang lama. Kelompok amphoteric merupakan desinfektan yang kuat  dan 

cukup mahal dibandingkan dengan desinfektan lainnya dan tidak banyak di gunakan di 

industry pengolahan makanan. Contoh  desinfektan kelompok ini adalah: Ethyl β-

oxypropionic imidazole. 

  

Fenol.  Merupakan  bahan desinfektan yang dapat menyebabkan denaturasi sel protein 

dan enzim dimana baik untuk membunuh bakteri dan jamur, cukup baik untuk  virus dan 

kurang baik bakteri pembentuk spora dan kurang baik untuk. Desinfektan ini bersifat 

baterisid, tidak terpengaruh oleh zat organik dan kesadan air namun menyebabkan iritasi 
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pada kulit dan selaput lender, berbau.  Bahan desinfekttan ini tidak digunakan dalam 

industry makanan karena  berbau kuat sehingga berpotensi mengkontaminasi produk 

makanan. Beberapa desinfektan kelompok fenol diantaranya: Chlorocresol dengan 

pemakaian konsentrasi 1,0 %, Chloro-xylenol and terpinol dengan konsetrasi pemakaian 

2,5%,  Ρ-chloro-m cresol dengan konsentrasi pemakaian 1 % atau 0,2 % dalam alcohol,   

Phenol dengan konsentrasi pemakaian 1%.  

 

 

 

Biosekuriti pada Usaha Peternakan Unggas Komersial 

 

Tiga (3) konsep biosekuriti dalam pemeliharaan unggas yaitu biosekuriti 

konseptual (perencanaan lokasi kandang), struktural (manajemen kandang contoh arah, 

bentuk dan jarak kandang) dan operasional (manajemen pemeliharaan contohnya 

brooding, masa istirahat kandang, sanitasi kandang).  

Beberapa praktisi  lainnya (Sumber: Info Medion Edisi Februari 2010), menambahkan 

ada 3 konsep pendukung biosekuti yang lainnya yaitu isolasi, pengaturan lalu lintas dan 

sanitasi (pembersihan & desinfeksi). (a) Isolasi merupakan serangkaian kegiatan yang 

bertujuan untuk memisahkan ayam dari serangan kuman patogen penyebab penyakit. 

Isolasi ini bertujuan untuk mencegah bibit penyakit masuk ke dalam suatu farm dan 

menyebar keluar dari farm. Manajemen peternakan (manager/ pemilik farm) sangat 

berperan penting dalam penerapan isolasi ini, contohnya dalam penetapan area bersih 

(wilayah yang harus terjaga dari kemungkinan cemaran/ penularan penyakit) dan kotor 

(wilayah yang kemungkinan banyak cemaran bibit penyakitnya). (b) Pengaturan lalu 

lintas.  Upaya pengaturan lalu lintas orang, peralatan, barang atau kendaraan tamu agar 

tidak menyebarkan bibit penyakit masuk ke dalam peternakan. Pengaturan lalu lintas ini 

berarti kita harus bisa mengatur kapan DOC/ bibit, pakan, sapronak (obat, vaksin, 

peralatan peternakan), litter/sekam, kotak telur masuk ke dalam farm. Begitu juga 

sebaliknya kita harus bisa mengatur bagaimana penanganan atau pengeluaran bangkai 

ayam, litter keluar dari lingkungan kandang serta kapan ayam harus dipanen atau diafkir. 

Pembatasan jumlah orang dan kendaraan yang masuk ke dalam lingkungan kandang juga 

masuk dalam konsep kedua ini dan (c) Sanitasi (pembersihan dan desinfeksi).  Tindakan 

yang sering dilakukan peternak untuk menjaga farm dari infeksi penyakit adalah sanitasi. 

Sanitasi merupakan tindakan untuk membunuh patogen atau bibit penyakit. Sanitasi yang 

paling sering dilakukan peternak adalah dengan desinfeksi/ penyemprotan kandang 
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menggunakan desinfektan. Dengan asumsi desinfektan tersebut akan membunuh bibit 

penyakit di kandang atau lingkungan kandang. Sebenarnya tindakan sanitasi tidak hanya 

berkaitan dengan desinfeksi saja, namun ada banyak kegiatan lain yang merupakan 

sanitasi, seperti sebelum pekerja/tamu masuk ke dalam kandang mencuci tangan 

menggunakan sabun, menggunakan baju khusus untuk bekerja, menggunakan alas kaki 

(sandal/sepatu boots) khusus untuk masuk ke dalam kandang, celup alas kaki dalam 

desinfektan. Hal-hal sederhana itu sebenarnya juga dapat meminimalkan terjadinya 

penularan penyakit. 

Dalam satu diskusi yang dislenggarakan oleh Infovet, seorang praktisi Andi Wijanarko 

dari PT Pimaimas Citraesinfeksi mengatakan bahwa  biosekuriti merupakan hal yang 

penting, terdapat beberapa jenis, dan sifatnya mirip dengan asuransi. Tindakannya sudah 

lazim dikenal seperti semprot-semprot musuh imajiner dan hasilnya baru diketahui 

belakangan. Hal itu sifatnya perlu, hukumnya wajib, dan sifatnya tidak pandang bulu 

baik itu terhadap orang, mobil, karyawan yang masuk lokasi peternakan dan kandang 

harus disemprot, tidak hanya saat kasus terjadi. 

Sayangnya kondisi biosekuriti kadang kendor. Kalau ada orang masuk peternakan, 

mereka boleh langsung masuk tanpa disemprot. Yang ketat contohnya sanitasi di 

peternakan pembibitan. Perlakuan pembersihan sanitasi disini 1-2 kali seminggu dengan 

desinfektan, misalnya glutaraldehid dan cocobenzil. Desinfektan-desinfektan ini kerjanya 

mudah, baik untuk menghadapi virus, bakteri, maupun jamur. 

Cara penggunaan desinfektan itu dengan formalin untuk kandang kosong, Sayangnya 

formaldehid (formalin) bersifat karsinogenik (dapat menimbulkan kanker). Kalau ada 

ayam pun, semua desinfektan harus berdosis ringan. Jenis desinfektan ada macam-

macam sesuai target dan fungsi. Bila kandang kosong menggunakan formaldehid. Untuk 

desinfeksi harian pada orang dengan heksalponium klorida, diterapkan pada orang 

maupun mobil. Untuk desinfeksi harian pada ayam, mencegah virus dan peternakan 

tetangga yang terserang penyakit, dengan desinfektan glutaraldehid. Adapun desinfeksi 

pada air minum mencegah penyebaran penyakit dengan iodine dan heksalponium 

klorida, minimal sanitasi dan kebersihan terjaga, ditingkatkan dengan desinfeksi dan 

fumigasi. Penyemprotan pun harus aman. Desinfektan yang aman diantaranya 

menggunakan Kalium permanganat.  
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Setiadjit (PT Romindo Primavetcom) dalam suatu kesempatan mengungkapkan 

merebaknya kejadian flu burung menyebabkan meningkatnya pemakaian glutaraldehid 

sebagai desinfektan di lapangan. Meski sama derivat formaldehid, formalin nampaknya 

lebih ditakuti oleh aparat dan bahkan sempat dilakukan razia besar-besaran terhadap 

penimbunan formalin; Menurutnya, glutaraldehid nampaknya lolos dari jerat aparat 

keamanan dan bahkan badan pom sehingga tidak mustahil glutaraldehid juga digunakan 

sebagai bahan pengawet makanan sebagai substitusi formalin. “Bagaimana dampak 

glutaraldehid bagi kesehatan manusia, penggunaannya mungkin patut menjadi 

pemikiran,”.  

Fumigasi dan pengasapan dengan formalin dan Kalium Permanganat yang lain harus 

dilakukan dalam ruang tertutup. Pengasapan pun harusnya tidak masalah. Misalnya 

dengan sediaan 50.000 per liter, 400 liter air untuk 12 meter persegi sampai 15 meter 

persegi. Untuk perhitungan ongkos desinfektan, diambil produksi peternakan (100 

persen), alokasi 8 persen untuk pengobatan, (obat, antibiotik, vaksin dan vitamin), pakan 

75 persen, dan 20 persen untuk operasional dan karyawan; desinfeksi cuma 1/2 persen. 

Biasanya peternak lebih memikirkan patokan harga lebih dulu. Uji cobanya mudah, 

daging dipotong dimasukkan dalam cairan desinfektan. Daging mana yang membusuk 

lebih lama (misalnya setelah 3 hari daging baru membusuk) menjadi pertanda kualitas 

desinfektan makin baik, sehingga desinfektan ini dipilih untuk dipakai. 

 

Beberapa contoh  langkah operasional program biosekuriti agar bisa berhasil: 

 

a) Menjaga/mengunci pintu gerbang atau memberi tulisan peringatan  "Dilarang 

Masuk," "hanya untuk Personal resmi," atau "tanda-tanda biosekuriti lain"  di 

beberapa tempat yang dianggap perlu untuk kepentingan biosekuriti 

b) Kandang selalu dalam keadaan terkunci; diikat dari dalam. 

c) Pegawai harus memiliki pakaian (termasuk sepatu, sepatu, topi, dan sarung 

tangan) saat merawat ternak dan terpisah/berbeda dengan pakaian yang 

dikenakan sehari-hari di  luar peternakan. 

d) Manajer Flock dan pegawai  tidak diperkenankan  mengunjungi kelompok 

flock lainnya tanpa ijin 

e) Jangan biarkan pengunjung berada di atau dekat kandang  unggas. 
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f) Pengunjung atau pegawai lainnya seperti tukang, dan tenaga pelayanan harus 

mengenakan pakaian pelindung luar, termasuk sepatu dan tutup kepala, 

sebelum diizinkan mendekati area kandang. Peralatan dan perlengkapan 

dibawa ke flock atau kandang harus dibersihkan dan didesinfeksi sebelum 

mereka masuk dan setelah meninggalkan. 

g) Simpan buku  catatan (log) dari pengunjung yang menunjukkan nama mereka, 

perusahaan atau afiliasi, alamat, telepon, dan tempat terakhir dikunjungi. 

h) Setelah melakukan perawatan, mereka dapat berganti pakaian lengkap dan 

mencuci tangan dan lengan sebelum meninggalkan tempat. 

i) Memantau kendaraan yang memasuki area ( pengiriman, pengiriman pakan, 

pengiriman bahan bakar, dll), untuk menentukan apakah mereka telah turun 

menggosok dan bagian bawah dan ban semprot didesinfeksi sebelum 

memasuki.  

j) Jangan biarkan pegawai datang atau  pergi ke tempat-tempat di mana ayam 

dan spesies unggas lainnya sedang kontes atau dijual. Unggas dan atau burung 

tersebut bisa membawa penyakit  AI, LT, MG, MS, dan penyakit menular 

k) Hindari kontak dengan liar air unggas dan ternak ayam di lingkungan luar 

kandang. 

l) Semua kandang, peti, dan wadah unggas lainnya atau peralatan harus 

dibersihkan dan didesinfeksi sebelum digunakan dan setelah penggunaan. 

m) Unggas yang sakit atau mati harus diserahkan ke laboratorium untuk 

diagnosis. Hubungi supervisor perusahaan. 

n) Unggas yang mati harus dibuang dengan benar misalnya melalui komposisasi 

atau insinerasi 

o) Sangat penting bagi manajemen untuk mendorong pegawainya  menghadiri 

pertemuan atau kunjungan di tempat usaha peternakan lain namun demikian 

perlu diperhatikan bahwa: 

 Perhatikan biosafety sebelum menghadiri pertemuan 

 Perjalanan ke tempat tersebut tidak menggunakan kendaraan yang biasa 

untuk operasional di farm anda 
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 Setelah kembali dari pertemuan tersebut, disinfeksi alas kaki dan 

kendaraan. Gunakan pakaian yang berbeda, alas kaki, dan kendaraan untuk 

masuk kembali ke usaha peternakan Anda. 

 Orang yang memasuki lokasi peternakan  diharuskan mengikuti persyaratan 

sanitasi peternakan yaitu : desinfeksi spray, mandi (jika disediakan 

fasilitasnya), mengganti baju dan alas kaki khusus. Hal ini berlaku juga 

untuk sanitasi bagi barang (desinfeksi atau desinfeksi dengan ultra violet). 

 Jika memungkinkan peralatan yang tidak berkaitan kerja di peternakan, 

sebaiknya tidak dibawa, seperti tas dan lain-lain. 

 
SURVEILLANCE 

Upstream of all action in preventing and controlling animal diseases is an 

effective active or passive surveillance. This can only be guaranteed provided 

an awareness campaign includes and rallies all actors at all levels of the animal 

production chain that is to say from the farmer, to his local veterinarian and 

laboratories, to the highest private or public veterinary authority.  

 

The OIE defines surveillance as “The systematic ongoing collection, collation, 

and analysis of data, and the timely dissemination of information to those who 

need to know so that action can be taken.”  

(OIE Terrestrial animal Health Code; 2012). 
 

Sanitasi merupakan tindakan pengendalian penyakit melalui kebersihan. Oleh karena itu 

untuk memperoleh lingkungan yang bersih, higienis dan sehat tindakan sanitasi harus 

dilaksanakan dengan teratur. Rendahnya sanitasi akan menimbulkan peluang yang sangat 

besar untuk berkembangnya suatu penyakit. Seringkali virus yang virulensinya tinggi 

sejak DOC tiba. Keganasan seperti ini hanya bisa ditekan dengan tindakan sanitasi dan 

pengelolaan yang baik. 

Dengan sanitasi keganasan organisme yang merugikan dapat ditekan. (a) Sanitasi 

Lingkungan. Sasaran utama sanitasi lingkungan ini meliputi seluruh kandang dan segala 

macam peralatnya, misalnya gudang pakan, gudang telur, parit yang ada di sekitar 

kandang dan gudang. setelah kandang dikosongkan karena ayam di afkir, kandang 

tersebut harus segera di cuci, dan selanjutnya didesinfeksi. Untuk melakukan desinfeksi 

ini harus benar-benar difahami jenis desinfektan, sifat dan cara penggunaanya. (b) 

Sanitasi petugas. Petugas adalah mereka yang sehari-hari bertugas di kandang, yang 

sehari-harinya berhubungan dengan ayam, baik yang bertugas terhadap pengelolaan 
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ayam, penanganan terhadap produksi telur dan sebagainya. Namun yang perlu 

diperhatikan adalah para petugas tersebut tidak terlepas dari dunia luar, maka mereka 

juga dijadikan sasaran sanitasi. sebelu petugas mulai pekerjaanya di kandang, merekapun 

harus dalam keadaan higienis, bebas kuman. 

Sanitasi Terhadap ayam. Sasaran sanitasi tidak terbatas pada kandang, perlatan serta 

petugasnya saja. Tetapi kelompok aymnya yang dikelola juga harus mendapatkan 

perlakuan sanitasi.  Upaya sanitasi terhadap kelompok ayam ini dapat dilakukan sebagai 

berikut: (a)  ayam-ayam yang sakit segera dipindahkan dari kelompoknya, dan 

ditempatkan di kandang isolasi untuk mendapatkan penanganan khusus dan (b) ayam-

ayam yang mati bangkainya harus segera di bakar agar tidak menjadi sumber penyakit. 

Penanganan bangkai yang tidak tepat, misalnya yang dilakukan dengan penguburan atau 

pemanfaatan bangkai sebagai pakan hewan lain adalah tidak benar, karena hal ini akan 

membantu menyebarkan bibit penyakit pada ayam yang sehat. Sanitasi, meliputi 

kebersihan kandang, kebersihan peralatan kandang, kebersihan pakan (kualitas pakan), 

dan juga pengelolanya. Kandang sebaiknya tidak lembab, kotoran dan sisa pakan tidak 

sampai menumpuk sehingga menyebabkan bau. Usaha sanitasi dilakukan dengan (a)  

Memberi alas jerami atau serasah (litter), di samping mampu menyerap air bisa juga 

menjaga suhu itik. Tanah sekitar kandang sebaiknya tanah berpasir dan (b) merancang 

dan mendesain kandang sedemikian upa agar sinar matahari bisa masuk ke dalam  

kandang. 

Early detection system (OIE Terrestrial animal Health Code; 2012):  

A system for the timely detection and identification of an incursion or emergence of 

disease/infection in a country, zone or compartment. An early detection system should be 

under the official control of the Veterinary Services complying with relevant OIE 

standards and should include the following characteristics:  

 representative coverage of target animal populations by field services;  

 ability to undertake effective disease investigation and reporting;  

 access to laboratories capable of diagnosing and differentiating relevant diseases;  

 a training programme for veterinarians, veterinary para-professionals and others 

involved in handling animals for detecting and reporting unusual animal health 

incidents;  

 the legal obligation of private veterinarians in relation to the Veterinary 

Authority;  

 a national chain of command. 
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Terkait dengan AI H5N1 yang akhir-akhir ini merebak kembali,  Tony Unandar 

(Sumber: Infovet, 2010) mengemukakan bagaimana cara atau prosedur membersihkan  

dan sanitasi kandang pasca outbreak AI. 

 

 

Tahap I (tahap pencegahan penyebaran kontaminasi lanjut): 

 Setelah semua ayam mati atau yang di “stamping out” dikeluarkan dari dalam 

kandang, seluruh permukaan dalam kandang disemprot dengan desinfektan, lalu 

dilakukan tindakan lanjut sbb.: 1) Semprot dengan insektisida yang berspektrum 

luas (misalnya kelompok biochlormetyl) seluruh bagian dalam & bagian luar 

sekitar kandang yang bersangkutan secara merata, 2) Pasang racun tikus di 

beberapa tempat strategis (yang selalu dilalui tikus) dengan racun yang bersifat 

rodensidal akut (racun akut dengan efek tikus mati seketika). 

 Biarkan selama paling sedikit satu hari satu malam (sangat dianjurkan dibiarkan 

selama 3 hari berturut-turut). 

 Karungi pupuk (bahan litter yang bercampur dengan kotoran ayam) secepatnya 

dan sebelum dikeluarkan dari dalam kandang, seluruh permukaan luar karung 

pupuk disemprot dengan desinfektan. Sangat dianjurkan selesai dalam tempo satu 

hari. 

 Semprot sekali lagi dengan insektisida yang berspektrum luas di seluruh bagian 

dalam & bagian luar kandang yang bersangkutan. 

 Biarkan selama satu hari satu malam penuh. 

 

Tahap II (tahap pencucian kandang): 

 Semprot seluruh bagian dalam kandang secara merata (terutama lantai, termasuk 

dinding/layar & bagian atas kandang) dengan larutan deterjen 1-2%. Bisa 

diulangi sekali lagi apabila masih ditemukan cukup banyak bahan organik, 

terutama material feses yang lengket pada permukaan lantai atau dinding 

kandang. 

 Biarkan selama 3-6 jam, kemudian bilas dengan air yang mengandung kaporit 

dengan dosis 50-100 ppm (boleh juga dengan desinfektan yang mempunyai efek 

residual yang lama). Atau dengan soda api 1% & bilas dengan air bersih. Biarkan 

sampai kering. 

 Semua dinding layar dipasang, sehingga kandang dalam keadaan tertutup dari 

semua sisi. 

 Semprot seluruh bagian bagian dalam kandang (lantai & tiang-tiang kandang) 

dan bagian luar kandang (lantai & didinding setinggi 30 cm dari lantai) dengan 

larutan kapur aktif 1-2%. Biarkan sampai kering. 

 Semprot dengan desinfektan sekali lagi, terutama dari kelompok formalin, 

glutaraldehida ataupun formaldehida. Istirahat kandang sesungguhnya dimulai 

dari saat ini. 
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Tahap III (tahap istirahat kandang): 

 Kandang diistirahatkan paling sedikit selama 3 bulan dalam keadaan bersih. 

Tidak dianjurkan kurang dari 3 bulan. 

 Selama istirahat kandang dipasang racun tikus pada beberapa tempat strategis 

(sesuai dengan jalan tikus) dengan racun yang bersifat antikoagulan (tikus akan 

mati secara perlahan-lahan). 

 

Tahap IV (tahap persiapan chick-in): 

 Pada saat minus 10 hari sebelum waktu chick-in, semprot dengan insektisida 

yang berspektrum sempit diseluruh bagian dalam kandang secara merata, 

termasuk bagian luar kandang, terutama lantai. 

 Pada saat minus 7 hari sebelum waktu chick-in, semprot sekali lagi dengan 

desinfektan dari kelompok halogen ataupun fenol seluruh bagian dalam & bagian 

luar kandang secara merata. Bisa juga menggunakan formalin dengan konsentrasi 

1-2%. 

 Pada saat minus 5-6 hari dilakukan persiapan kandang, misalnya: penebaran 

litter, pemasangan feeder, chick-guard, pemanas, dsb). Pada saat ini juga 

dilakukan pengujian terhadap semua peralatan, apakah dapat bekerja secara 

normal atau tidak. 

 Pada saat minus 3-4 hari dilakukan fumigasi kandang dengan formalin ”double 

dosis” (2 gram PK untuk 3 cc formalin 35%) untuk setiap meter kubik volume 

kandang. 

 

Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan peternak mendapat pencerahan seputar 

desinfeksi dan sanitasi pasca outbreak Avian Influenza di farmnya, sehingga kasus 

kejadian AI di farmnya tidak kembali terulang. 

 

Hygiene standard 

It must be impressed on everybody employed in the meat/food industry, that 

hygiene concerns both: 

 process hygiene 

 environmental hygiene 

 personal hygiene 

 cleaning, disinfection/sanitation 

 and that regulations in this regard must be observed. 

 

(Sumber: FAO, 2010) 
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Biosekuriti pada Usaha Peternakan Sapi Perah 

 

Susu merupakan komoditas strategis yang perlu mendapat perhatian karena 

merupakan pangan yang  sangat diperlukan masyarakat. Banyak pihak yang terkait 

dengan industri atau agribisnis api perah, mulai dari  petemak, pabrik pengolahan susu 

dan konsumen . Dalam menghadapi era perdagangan bebas pemerintah telah mengambil 

berbagai langkah kebijakan terkait dengan industri susu nasional.  

Beberapa permasalahan yang masih menjadi kendala (usaha peternakan sapi perah 

rakyat) adalah: (a) Pengetahuan peternak tentang budidaya sapi perah dan penanganan 

pascapanen relatif rendah, (b)   Keterbatasan dalam aspek sosial ekonomi peternak, 

menyebabkan pengembangan usaha terhambat yang terindikasi pada rendahnya 

kepemilikan ternak, sempitnya penguasaan lahan untuk tanaman pakan dan rendahnya 

adopsi teknologi serta (c)  Struktur pasar susu yang cenderung oligopsoni karena masih 

bergantung pada Industri Pengolahan Susu (IPS).  

Mata rantai perjalanan susu dari peternak-TPK (Tempat Penampungan Kelompok) – 

Truk Tanki pembawa susu- MT (Milk Treatmen) juga memiliki resiko terjadinya 

akumulasi jumlah bakteri air susu. Diperlukan suatu Good Hygienic Practices untuk 

mengurangi resiko di tempat-tempat titik kritis terjadinya kemungkinan kontaminasi. 

TITIK PENGAMBILAN SAMPEL SUSU

Titik pengambilan sampel susu

MT

TPK

 
Good hygienic practices. 
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Pembersihan dan Sanitasi  

a. Proses Pembersihan 

 Fungsi detergen (surfaktan) : melunakkan kotoran melalui pembasahan 

 Fungsi bahan penggosok : melepaskan kotoran 

 Fungsi pembilasan : menghanyutkan kotoran 

b. Proses Sanitasi 

 Selalu dilakukan setelah pembersihan karena : 

- Bahan sanitasi dapat terinaktivasi oleh kotoran. 

- Populasi mikroorganisme rendah setelah pembersihan. 

 Cara Sanitasi :  

- Air 80
o
C, 15 detik 

- Air 77
o
C, 1 menit 

- Bahan sanitasi kimia : Hipokhlorit 1000 ppm, senyawa kuartener 200 

ppm, dll. 

c. Pengeringan : diangin-angin pada rak bersih, dsb. 

 

Faktor-faktor utama yang harus diperhatikan : 

1. Sifat air : kesadahan, kandungan besi, dsb. 

2. Jenis kotoran yaitu protein, lemak atau karbohidrat. Hal ini berpengaruh 

terhadap bahan pembersih yang dipilih. 

3. Bahan pembersih yang dipilih. 

4. Keadaan kotoran : lunak/basah, keras/kerak kering, dsb. 

Faktor-faktor tambahan yang harus diperhatikan : 

1. Konstruksi alat : 

 Mudah dibersihkan, sebaiknya dapat dibongkar pasang dengan mudah. 

 Permukaannya terbuat dari bahan licin dan halus/tidak mudah 

mengelupas, non-korosif. 

 Bebas dari sudut-sudut bersegi, celah-celah, sekrup-sekrup berkepala pada 

mana melekat bahan makanan yang sulit terjangkau pada pembersihan. 

2. Pemasangan alat-alat besar jangan terlalu dekat dinding agar karyawan dapat 

dengan mudah membersihkan bagian belakang alat. 

3. Kabel listrik dan air harus tersusun rapih. 
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Jenis-jenis alat yang digunakan dalam pengolahan pangan dapat dibedakan atas : 

1. Alat yang bersentuhan langsung dengan makanan : pisau, blender, gilingan, 

wadah-wadah, talenan, dsb. Peralatan ini harus mudah dibongkar pasang pada 

saat pembersihan. 

2. Alat primer untuk menyimpan pangan a.l. oven, boiler, lemari es, lemari 

panas, dsb. Umumnya tidak langsung bersentuhan dengan makanan. 

Pada pembersihan dan sanitasi tujuannya hanya untuk : 

 Estetika 

 Mengendalikan bau 

 Efisiensi penggunaan alat 

3. Alat-alat untuk membersihkan peralatan lain, a.l. : 

Alat-alat pencuci, wasbak, lap-lap. Peralatan ini sering terabaikan karena 

dianggap “membersihkan diri sendiri”. Kebersihan alat pengolahan yang 

dibersihkan tergantung dari kebersihan peralatan ini. 

4. Alat transportasi dan penyimpanan yang dapat bergerak/mobil : forklift, 

kereta roda untuk mengangkut makanan, dsb. 

Prosedur pembersihan untuk tiap alat sebaiknya dibuat peraturannya, dsb. : 

1. Nama alat. 

2. Bila harus dibersihkan, cara pembersihan serta bahan dan alat yang 

diperlukan. 

3. Tahapan kerja dalam proses pembersihan dan sanitasi. 

4. Jenis bahan dan alat pembersih yang harus dipakai, suhu dan konsentrasi 

yang dipakai, dsb. 

5. Higiene pribadi karyawan dan tindakan yang diperlukan. 

6. Buat jadwal pembersihan harian, mingguan, bulanan. 

 

Biosekuriti masih menjadi masalah di semua mata rantai produksi. Berbagai 

metode untuk perbaikan dapat dilakukan misalnya implementasi HACCP dalam bidang 

persusuan, praktik baik Good Dairying Practices, ISO, Six Sigma dan lain-lain namun 

implementasinya tidak mudah karena berbagai faktor. 
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Beberapa hal yang dapat dilakukan pada usaha peternakan sapi perah rakyat dalam 

kaitannya dengan biosekuriti adalah melakukan program pendampingan secara kontinue 

dengan melaksanakan SOP secara  baik dan benar Sumber: Dwi Cipto B, Hasan Hadiana 

dan Hermawan (2008). 

 

 a. Praktik baik Peternak 

No Aktivitas SOP 

1. Pemerah  

 a. Kualifikasi (syarat) untuk 

menjadi pemerah 

- Orang yang melakukan proses pemerahan  harus 

orang yang tetap 

- Terampil dalam melakukan proses pemerahan 

b. Kebersihan pemerah - Pemerah membersihkan badan sebelum 

memerah  

- menggunakan masker, tutup kepala, baju bersih 

- tangan dalam keadaan kering dan bersih  

- tidak merokok selama proses pemerahan  

- kuku tangan pendek 

c. Kesehatan pemerah - Pemerah sehat (tidak sakit saluran pernafasan, 

kulit dan penyakit menular lainnya) 

- 6 bulan sekali diperiksa oleh dokter yang 

berwenang 

d. Frekuensi pemerahan 2 kali se hari:  

pagi dan sore (dengan selang antara jarak 

pemerahan pagi – sore adalah 8 jam) 

e. Jarak waktu antara 

membersihkan ambing  dan 

proses pemerahan 

2 – 3 menit 

 f.  Jarak waktu pemerahan 

terakhir- penyetoran 

Maksimal:  15 menit 

2. Alat  dan bahan pemerahan  

 a. Bahan Milkcan  - stainless steel (baja tak berkarat 

- fiber glass 

- bentuk oval atau bulat memanjang 

b. Kebersihan milkcan - dibilas dengan air panas sebelum digunakan 

- dibersihkan dengan desinfektan (sabun) setelah 

penggunaan 

- pada saat tidak digunakan milkcan harus kering, 

tidak ada sisa susu dan air dalam posisi terbalik 

- selama proses pengangkutan susu, milkcan 

dalam keadaan tertutup 

c. Bahan saringan susu -  Menggunakan kain blacu warna putih 

d. Ember untuk pemerahan -  disediakan secara khusus 

-  dalam keadaan bersih dan selalu dibilas sebelum 

dan sesudah pemakaian 

e. Lap dan kondisi lap - lap yang akan digunakan adalah lap yang baru 

(telah dibersihkan) 
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No Aktivitas SOP 

- satu lap untuk satu ekor sapi 

f.  Air hangat -  untuk membersihkan ambing dan puting harus 

tersedia 

-  untuk peralatan pemerahan sebaiknya gunakan air 

panas 

 g. Alat-alat penunjang -  skop, cangkul, gerobak dorong 

3. Lingkungan  

 a. Kualitas air -  Menggunakan air bersih (tipe B) 

-  Hindarkan penggunaan air sumur dan air buangan 

b. Sumber air -  menggunakan air yang berasal dari mata air atau 

air gunung,  

c. Saluran pembuangan feses -  Feses jangan di buang langsung ke luar area 

peternakan 

d. Tempat penampungan feses -  Memiliki tempat penampungan khusus 

-  Feses sebaiknya di proses atau diolah 

-  Jarak antara kandang – proses pengolahan (> 10 

meter) 

e. Jarak antara sumber air - 

kandang 

> 15 meter 

f. Jarak antara rumah - 

kandang 

> 15 meter 

g. ketersediaan air Sepanjang hari 

h. Sirkulasi udara dan 

penyinaran kandang 

cukup 

4. Kandang  

 a. Lantai kandang Kokoh, kuat dan mudah dibersihkan 

b. sirkulasi udara dan 

penyinaran 

baik 

c. tempat pakan - Permanen dan mudah dibersihkan 

- Berbentuk cekung atau rata 

 d. tempat minum - Terpisah dari tempat pakan 

- Mudah dibersihkan 

- Tidak mudah berkarat 

e. tali pengikat - Tidak mudah terinjak ternak 

- Dipasang tanpa menyakiti ternak 

f. ukuran kandang - Sesuai dengan kebutuhan 

5. Ternak  

 a. kebersihan ternak -  Dimandikan sehari sekali 

b. kesehatan ternak - Diperiksa  oleh petugas secara rutin 

- Pemotongan kuku 4 bulan sekali 

- Evaluasi efisiensi produksi dan reproduksi 

c. uji mastitis  -  Pemeriksaan sapi laktasi dilakukan secara berkala 

oleh dokter hewan yang berwenang di wilayah 

kerja yang bersangkutan 

d. memiliki catatan individu Catatan produksi, reproduksi, dan kesehatan 

e. sapi laktasi dalam program 

pengobatan 

- ambing tetap diperah tetapi susu yang dihasilkan 

harus dibuang, tidak boleh dikonsumsi. 

f. kolostrum - secepatnya dan sebanyak mungkin diberikan 

kepada pedet 

g. sapi kering kandang - dikeringkan 2 bulan sebelum melahirkan 
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No Aktivitas SOP 

- melakukan pengobatan mastitis 

6. Proses pemerahan  

 a. memandikan sapi Dilakukan secara berkala 

b. air yang digunakan untuk 

membersihkan ambing dan 

putting 

Air hangat 

 c. pemeriksaan ambing dan 

puting  

- Ambing sehat (simetris, lunak,  tidak bengkak , 

dipegang tidak sakit, puting normal, tidak ada 

luka) 

d. susu awal - Dibuang 2 kali pancaran per putting  

e. penggunaan vaseline -  Tidak disarankan 

f. metode pemerahan - menggunakan metode whole hand 

g. lama pemerahan  - Maks: 5-8 menit 

- memerah susu sampai habis 

h. pemerahan sapi sakit - sapi tersangka sakit atau dalam proses 

pengobatan diperah terakhir 

- susu dipisahkan, jangan dicampurkan ke susu 

yang akan dikirim ke TPK 

i. urutan pemerahan -  ambing dan puting yang sehat diperah terlebih 

dahulu 

7. Pasca pemerahan  

 a. membersihkan ambing 

setelah diperah 

- menggunakan air hangat 

b. membersihkan puting 

setelah diperah 

- menggunakan air hangat 

c. sanitasi puting - menggunakan PK, rivanol, dll 

d. menyaring susu - Dengan kain blacu warna putih yang telah dicuci 

dengan air panas 

e. penambahan bahan lain pada 

susu 

-  DILARANG melakukan penambahan apapun 

pada milkcan 

f. pengiriman susu ke TPK - Maks 20 menit setelah pemerahan 

- maks 20 menit sebelum penampungan berakhir 

 g. alat penampung susu setelah 

pemerahan 

- milkcan bersih dan bertutup 

8 
Penggunaan Input dan  

Layanan  

 

 Pakan Ternak (hijauan dan 

konsentrat) 

- jangan membeli pakan konsentrat dari sumber 

lain  

- Jika membeli konsentrat dari tempat lain 

sebaiknya meminta rekomendasi pihak KPBS 

- Inovasi teknologi sebaiknya setelah mendapat 

rekomendasi petugas penyuluh koperasi 

Jasa kesehatan ternak - Jangan menggunakan jasa pelayanan kesehatan 

pada dokter hewan/paramedis selain yang 

direkomendasikan oleh pihak koperasi 

Jasa IB - Jangan menggunakan jasa pelayanan IB pada 

petugas selain yang direkomendasikan oleh 

pihak koperasi 

9. Kartu catatan  

  - memiliki buku catatan produksi dan catatan 
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No Aktivitas SOP 

reproduksi (lihat form) 

- memiliki kartu catatan kasus (reproduksi, 

penyakit dan lain-lain, lihat form) 

- setiap kandang memiliki panel/catatan untuk 

usaha 

 

 

2. Tempat Pelayanan Kolompok  (TPK) 

 

No Aktivitas SOP 

2.1 Standar Kerja - memiliki buku petunjuk kerja (SOP) yang telah 

ditetapkan oleh pihak koperasi 

- menggunakan prinsip K3 (kesehatan dan 

keselamatan kerja) 

- Memiliki jadwal harian yang terpadu dengan 

kedatangan dan pemberangkatan truk 

pengangkut susu 

- Menggunakan standar kerja berdasarkan 

kebijakan koperasi dan/ IPS 

- Memiliki batas waktu dan/ toleransi 

2.2 Layout dan Bangunan TPK  

a. Layout TPK  -  TPK harus jauh dari sumber polusi 

-  jauh dari lalu lintas orang yang tidak 

berkepentingan 

-  memiliki sirkulasi udara/ ventilasi, pencahayaan, 

dan kapasitas/luas ruangan disesuaikan dengan 

daya tampung 

b. Bahan dan Sifat Bangunan -  Bangunan dibangun secara permanen 

-  Mudah dibersihkan 

-  Menggunakan bahan yang tidak mudah karatan 

 c. Kondisi lantai dan dinding 

TPK 

- Lantai dan dinding terbuat dari bahan yang 

mudah dibersihkan 

d. Keberadaan Dumtank dan 

kondisi Dum tank  

- Dum tank harus tersedia disetiap TPK,  

- Dum tank terbuat dari stainless 

- Kapasitas Dum tank harus melebihi total volume 

susu yang disetor 

- Menggunakan bahan yang non toksik, tidak 

menyerab 

- Jika sedang tidak digunakan harus dalam 

keadaan tertutup 

- Bagian dalam dam tank harus mudah 

dibersihkan  

e. Kondisi interior TPK - Bagian atap bersih tidak berdebu 

- Tersedia penerangan 

f. Kelengkapan TPK - Tersedia tempat pembuangan limbah atau 

sampah 

- Tersedia alat dan bahan pembersih (desinfektan, 

sabun) 

- Tersedia air bersih  
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No Aktivitas SOP 

2.3 Penampungan Susu di TPK   

2.3.1 Persiapan Penerimaan Susu di 

TPK 

 

a. Alat-alat utama -  Dumtank: setelah digunakan dicuci dengan 

sabun, dibilas dengan antiseptika kemudian 

segera ditutup rapat 

-  Selang: setelah digunakan dicuci, dibilas dengan 

antiseptika, selanjutnya disimpan pada tempat 

yang bersih. 

-  Kran penutup harus terjaga kondisinya 

(dibersihkan secara teratur terutama lemak-

lemak susu) 

-  Kain penyaring harus dalam keadaan steril 

sebelum digunakan 

   

2.3.2 b. Sanitasi/Kebersihan : 

- Lantai/ruangan TPK 

- Dum tank  

- Kain penyaring susu 

 

- WAJIB DILAKUKAN, menggunakan 

sabun/diterjen/desinfectan 

- Cara pencucian: (a) manual (oleh manusia), (b) 

jet type dan (c) soaker jet type 

- Metoda pencucian sesuai dengan 011 – 013 

SP/MPI- NAK 

b. Jarak dan Jalur menuju 

TPK 

-  TPK terjangkau oleh truk dan tangki susu 

-  jangkauan dari peternak – TPK sebaiknya dapat 

ditempuh maksimum 10 menit 

 - Alat Uji alkohol 

- Alat Uji BJ (laktodensimeter) 

-  Alat ukur volume susu 

   

3. Petugas di TPK -  hanya petugas yang diperbolehkan ada di dalam 

ruangan TPK 

4 Sanitasi Lingkungan  

 a. Lokasi dan Layout 

b. Detail Konstruksi 

c. Peralatan 

d. Kontrol Pest 

e. Air 

 

5 Sarana/Prasarana Truk  

1. Karyawan/Sopir a. SIM 

b. Keterampilan 

c. Kedisiplinan 

d. Kondisi kesehatan 

e. Pengetahuan 

2. Kendaraan/Truk tangki a. Semua peralatan dan pelengkapan kendaraan 

harus berfungsi dengan baik     (ban, rem, sign 

lamp, head lamp, spion, sabuk pengaman,  

b.  Sanitasi truk tangki dilakukan secara rutin  

c.  Tangki penerimaan susu harus berfungsi dengan 

baik 
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Sterilisasi Peralatan dan Kemasan 

Sterilisasi adalah suatu usaha/proses untuk membebaskan alat-alat, bahan dan 

kemasan dari segala macam bentuk kehidupan terutama mikroorganisme.  Sterilisasi 

alat-alat pengolahan umumnya menggunakan panas, baik sterilisasi udara kering 

(sterilisasi kering) maupun steerilisasi menggunakan uap air panas (sterilisasi basah). 

Sterilisasi kering menggunakan oven pada suhu 170-180
o
C selama 2 jam, dan alat-alat 

yang disterilkan adalah alat-alat gelas (botol, tabung reaksi, cawan petri, dll.) dan bahan-

bahan seperti kapas, kain dan kertas. Sterilisasi basah dapat dilakukan dengan cara 

perebusan (suhu 100
o
C, waktu 5-10 menit), blancing (suhu 70-85

o
C, waktu 7-9 menit), 

pasteurisasi (suhu 72
o
C, waktu 15 detik) dan menggunakan otoklaf, yaitu alat yang 

menggunakan uap air jenuh bertekanan 1 atmosfer pada suhu 121
o
C selama 15 menit. 

Cara ini selain digunakan untuk mensterilkan alat, digunakan juga untuk bahan-bahan 

yang mengandung cairan yang tidak tahan udara panas yang kering, misalnya medium. 

 

Pengemasan steril adalah suatu cara pengemasan bahan di dalam suatu wadah yang 

memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a) Produk harus steril. 

b) Wadah pengemasan harus steril. 

c) Lingkungan tempat pengisian produk ke dalam wadah harus steril. 

d) Wadah yang digunakan harus rapat untuk mencegah kontaminasi kembali 

selama penyimpanan. 

 

Sterilisasi produk biasanya dilakukan dengan cara UHT (Ultra High Temperature) 

menggunakan uap panas, sedangkan untuk sterilisasi wadah pengemasan selain dapat 

menggunakan uap panas dapat juga digunakan berbagai cara lain, seperti udara panas, 

peroksida, etilen oksida, dan radiasi. 

 

Cara sterilisasi wadah yang dilakukan dalam pengemasan steril tergantung dari jenis 

wadah yang digunakan. Dalam sistem pengemasan steril, produk dan wadah pengemasan 

disterilkan secara terpisah, kemudian dilakukan pengisian produk ke dalam wadah dalam 

lingkungan steril sehingga diperoleh produk steril dalam kemasan yang tahan disimpan 

dalam jangka waktu lama. Dalam sistem pengemasan steril, sterilisasi yang dilakukan 
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terhadap wadah lebih bervariasi tergantung dari jenis wadahnya. Untuk wadah yang 

terbuat dari metal digunakan uap panas atau udara panas, untuk wadah yang terbuat dari 

plastik dapat digunakan etilen oksida, hydrogen peroksida, atau dengan cara radiasi, 

sedangkan untuk wadah gelas dapat digunakan etilen oksida. 

 

Sterilisasi Basah (Perebusan) 

a) Cuci alat-alat (botol, cawan petri, tabung rekasi, erlenmeyer) dengan 

detergen, kemudian dibilas sampai bersih. 

b) Masukan ke dalam panci (diatur secara rapi), dimana bagian bawah (alas) 

panci sudah dialasi dengan lap supaya alat-alatnya tidak bergerak. 

c) Masukkan air sampai semua alat terendam. 

d) Panaskan sampai mendidih selama 5-10 menit. 

e) Alat-alat yang sudah steril dimasukan ke dalam lemari steril (cawan petri, 

tabung reaksi), sedangkan botol steril digunakan untuk mengemas produk 

dan diusahakan produk dimasukkan pada saat botol masih panas, kemudian 

ditutup. 

f) Untuk tutup botol yang terbuat dari plastik, cukup dicuci bersih, kemudian 

diseduh dengan air panas. 

 

Sterilisasi Kering (Oven) 

a) Cuci alat-alat (botol, cawan petri dan erlenmeyer) dengan detergen, 

kemudian dibilas sampai bersih. 

b) Masukkan alat-alat tersebut ke dalam oven, suhu oven diatur 170
o
C-180

o
C. 

c) Oven dipanaskan selama 2 jam. Alat-alat yang sudah steril kemudian 

dimasukkan ke dalam lemari steril, sedangkan botol steril digunakan untuk 

kemasan produk. 

d) Tutup botol yang terbuat dari plastik, cukup dicuci bersih, kemudian diseduh 

dengan air panas. 
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Dalam sistem pengemasan steril, sterilisasi yang dilakukan terhadap wadah lebih 

bervariasi tergantung dari jenis wadahnya. Untuk wadah yang terbuat dari metal 

digunakan uap panas atau udara panas, untuk wadah yang terbuat dari plastik dapat 

digunakan etilen oksida, hydrogen peroksida, atau dengan cara radiasi, sedangkan untuk 

wadah gelas dapat digunakan etilen oksida. 

 

4.5.   PENUTUP 

 

Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan 

kandungan Gizi Pangan.  Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang 

terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain 

yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. 

Biosekuriti merupakan prosedur yang wajib hukumnya untuk dilaksanakan secara ketat 

dalam industri peternakan. Biosekuriti mencakup tiga hal utama :yaitu (1) 

Meminimalkan keberadaan  penyebab penyakit, (2) Meminimalkan kesempatan agen 

penyakit berhubungan dengan induk semang dan (3) Membuat tingkat kontaminasi 

Lingkungan oleh agen penyakit seminimal mungkin. Selanjutnya bila  biosekuriti dilihat 

dari segi hirarki terdiri atas tiga komponen yaikni biosekuriti konseptual, biosekuriti 

struktural dan biosekuriti operasional.  

Biosekuriti masih menjadi masalah di semua mata rantai produksi. Berbagai metode 

untuk perbaikan dapat dilakukan misalnya implementasi HACCP dalam bidang 

persusuan, praktik baik Good Dairying Practices, ISO, Six Sigma dan lain-lain namun 

implementasinya tidak mudah karena berbagai faktor. 

Praktek baik yang dianjurkan untuk mengatasi bahaya dan praktik baik dalam Industri 

Pangan secara umum terdiri dari (1) Manajemen Umum, (2) Manajemen kesehatan 

hewan, (3)  Obat hewan dan biologi, (4)  pakan, (5)  Lingkungan dan infrastruktur, dan 

(6)  penanganan produk asal ternak. 
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4.7. Tugas dan Latihan 

 

Tugas terstruktur 

Buatlah makalah dengan salah satu tema sebagai berikut: 

a. Sistem Biosekuriti pada sapi potong 

b. Penerapan HACCP pada usaha peternakan ayam broiler 

 

Tugas Mandiri 

Jawablah dengan singkat dan tepat 

a. Jelaskan prinsip-prinsip biosekuri? 

b. Jelaskan sejauhmana biosekuriti dapat menjamin keamanan pangan? 

 

4.8. Tindak lanjut 

Tugas mandiri 

Pelajari pokok bahasan untuk minggu selanjutnya dengan pokok bahasan vaksin dan 

vaksinasi. 

http://www.defra.gov.uk/corporate/busplan/riskmange/section4.htm
http://www.majalahinfovet.com/2007/10/biosecurity-investasi-asuransi-dan.html

