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Beberapa orang mungkin ada
yang bertanya seperti itu, atau
boleh jadi, Anda juga pernah
menanyakan hal serupa?
Nah, pada kesempatan ini, di
edisi yang ke30 tepatnya, edisi
yang saat ini ada di hadapan
Anda, saya mewakili tim redaksi
ingin menjawab pertanyaan
tersebut.
Pada dasarnya, redaksi
menerima semua tulisan yang
dikirim ke email kami
majalahvetnesia@gmail.com,
dari semua kolega, bahkan
mahasiswa FKH–Beberapa
tulisan mahasiswa pernah
dimuat di beberapa edisi
sebelumnya. Meskipun begitu,
tetap ada kurasi dari tim redaksi.
Nah, kalau kemudian ada tulisan
yang tidak dimuat, boleh jadi ada
tiga kemungkinannya:
1. Tulisannya terlalu panjang,
biasanya bahkan terlalu
ilmiah
2. Tulisannya tidak sesuai
dengan rubrikrubrik yang
tersedia, jadi kami bingung
itu tulisan mau ditaruh
dimana
3. Tulisannya jadi stok untuk
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edisi berikutnya, jadi
bukan tidak dimuat tapi
‘belum dimuat’ saja
Meskipun begitu, redaksi
selalu mengupayakan supaya
setiap naskah atau tulisan
yang dikirim itu dimuat, karena
pada prinsipnya semua tulisan
bisa dikondisikan, selama
penulisnya berkenan
menerima masukan. Pun saya
bisa pastikan, kalau lebih dari
90% tulisan yang dikirim ke
email kami
majalahvetnesia@gmail.com
itu dimuat, karena kami
menghargai setiap karya yang
dibuat.
Tetap semangat
menulisnya, eksiskan
kebermanfaatannya, dan
dengan tulisan Anda jadilah
inspirasi bagi ribuan kolega
lainnya. Viva Veteriner!
Selamat membaca,
jangan lupa menulis juga.
Salam,
Drh. Arief Ervana
(Pemimpin Redaksi)
#SupportVetnesia
#DokterHewanMenulis
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PELAKSANAAN
QURBAN DI MASA
PANDEMI COVID-19
*Untuk Pembeli, Penjual dan
Panitia Hewan Qurban*
Oleh : Drh. Meliyana
Penulis adalah Medik Veteriner
UPTD PUSKESWAN Kabupaten
Tangerang Provinsi Banten

Sumber : https://www.antaranews.com/

memilih saat jual beli hewan
qurban, memotong, sampai
proses mendistribusikan ke
masyarakat. Karena pada momen
itu ada interaksi dan kontak
langsung antarorang.
Untuk menghasilkan daging
qurban yang ASUH—Aman,
Sehat, Utuh, Halal—dan
mencegah kegiatan penanganan
Qurban menjadi sarana penularan
penyakit Covid19 baik pada
Penjual / Pembeli / Petugas
Panitia Qurban (Penyembelih,
Pencacah, Pengemas dll) /Pemilik
hewan kurban / Penerima Hewan
Kurban / Masyarakat perlu
melaksanakan halhal berikut ini.
Hari Raya Qurban di situasi
pandemi Covid19, hendaknya
ditransmisikan pada
kebermanfaatan antarsesama
manusia. Memakai masker,
mencuci tangan dengan sabun
sebelum melakukan kegiatan, dan
menjaga social distancing (jaga
jarak), untuk keselamatan diri
sendiri dan orang lain. Aspek
sosiologis ini ditekankan sebagai
amal saleh yang bernilai besar di
zaman pandemi corona dan
merupakan makna qurban yang
telah diteladankan Nabi Ibrahim
as. dan Nabi Ismail as. untuk
manusia di muka bumi.
Surat Edaran Nomor 0008/SE/
PK.320/F/06/2020 Tentang
Pelaksanaan Kegiatan Kurban
dalam Situasi Wabah Bencana
Nonalam COVID19, Kementan
menekankan pelaksanaan kurban
wajib memperhatikan protokol
kesehatan. Mulai dari proses

A. PROSES JUAL BELI TERNAK
Penjual hewan qurban harus
sudah mendapatkan izin resmi
dari pemerintah daerah yakni
bupati atau walikota. Disarankan
jual beli hewan qurban
dilaksanakan online dan juga bisa
dikoordinasikan dengan DKM atau
lainnya untuk meminimalisir
interaksi dan kontak langsung.
Secara administrasi, hewan
mempunyai SKKH (Surat
Keterangan Kesehatan Hewan)
dari instansi tempat hewan
berasal dan rekomendasi
pemasukan hewan dari instansi
penerima. Alternatif SKKH adalah
dari tim petugas pemeriksa
kesehatan hewan.
PEMILIHAN HEWAN QURBAN
YANG BAIK :
1. Sehat, dengan ciri hewan sehat
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sbb:
a. Kepala tegak dan sigap, aktif,
berjalan normal
b. Berinteraksi & beraktivitas
dengan lingkungan;
c. Mata bening, hidung basah &
tidak meludah berlebih;
d. Cungur hidung basah
e. Bernafas normal dan tidak
bersuara;
f. Gusi merah muda, sehat &
mukosa sehat;
g. Tidak terlalu berteriak, kejang
kejang, atau melengkungkan
punggung;
h. Kotoran konsistensinya
normal, tidak berdarah;
i. Warna kencing berwarna
kuning;
j. Tidak ada kesakitan, abses,
luka, memar & patah.
k. Tidak adanya tanda stres
panas atau dingin.
l. Nafsu makan baik
m. Bulu/rambut mengkilap
n. Suhu tubuh normal
Sapi/Kerbau 38,039,30C;
Kambing/Domba 38,5
39,90C
2. Tidak cacat (buta, pincang,
patah tanduk, putus ekornya,
atau mengalami kerusakan
daun telinga)
3. Tidak kurus
4. Berjenis kelamin jantan (lebih
utama), tidak dikebiri, buah
zakar lengkap, bentuk dan letak
yang simetris
5. Cukup umur
• Kambing/domba: berumur > 1
tahun. Ditandai dengan
tumbuhnya sepasang gigi seri
tetap di rahang bawah

FOKUS UTAMA
sudah berpengalaman.
2. Pastikan ketajaman pisau
sembelih.
3. Jangan menyiram air ke bekas
sayatan.
4. Pastikan hewan qurban mati
secara sempurna dengan
mengecek refleks pupil mata.
• Sapi/Kerbau : Berumur > 2
tahun. Ditandai dengan
tumbuhnya sepasang gigi seri
tetap di rahang bawah.

TIM PENCACAH DAGING
1. Pastikan menggunakan pisau
yg tajam
2. Gunakan talenan yg aman
khusus untuk daging
3. Usahakan mencacah daging di
atas meja
4. Gunakan sarung tangan plastik
5. Potongan daging dalam ukuran
besar (minimal 0,5 kg)
6. Gunakan alas.plastik bening/
tidak berwarna.
7. Tidak merokok saat bekerja
PENGEMASAN DAGING
QURBAN

B. PROSES SEBELUM DAN
SESUDAH PENYEMBELIHAN
TEMPAT/SARANA
PENYELENGGARA HEWAN
QURBAN
1. Di penampungan hewan ada
tempat berteduh.
2. Ada lubang untuk menampung
darah.
3. Alat dan sarana pendukung
tersedia dan bersih, terutama
pisau yang tajam.
PERLAKUAN SEBELUM
DISEMBELIH
1. Hewan qurban diistirahatkan
minimal 1224 jam sebelum
pemotongan agar hewan tidak
lelah dan stres.
2. Hewan dipuasakan dan hanya
diberi minum saja minimal 12
15 jam sebelum pemotongan.
Hewan yang dipuasakan karkas
lebih tahan lama, pengeluaran
darah melimpah, lebih mudah
dikuliti dan warna karkas lebih
terang
PENYEMBELIHAN DAN
LINGKUNGANNYA
1. Diutamakan oleh tim yang

1. Karkas jangan diletakkan di
tanah/lantai tanpa alas
2. Pastikan mengunakan kantong
plastik bening
3. 1 kantong 1 jenis daging
qurban, jangan dicampur antara
daging sapi dengan daging
kambing.
4. Jeroan dipisah dalam kantong
tersendiri
5. Pastikan daging tidak kotor
C. PROSES DISTRIBUSI
Daging qurban segera
didistribusikan, karena DAGING
MUDAH RUSAK DAN BAU, dan
usahakan tidak menunggu daging
banyak/menumpuk dulu agar
terdistribusi dalam keadaan segar.
DI MASA PANDEMI COVID
INI, PELAKSANAAN
PENYEMBELIHAN HEWAN
QURBAN AGAR
DILAKSANAKAN:
1. Menyemprot lokasi dengan
disinfektan.
2. Melakukan pembersihan dan
desinfeksi seluruh peralatan
sebelum dan sesudah
digunakan dan menerapkan
system satu orang satu alat.
Menerapkan jaga jarak fisik
antar penjual/pembeli/petugas
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panitia qurban (penyembelih,
pencacah, pengemas dll) /
pemilik hewan qurban/penerima
hewan qurban/ masyarakat.
3. Pakai alat pelindung diri (APD),
menggunakan baju lengan
panjang, masker, dan sarung
tangan
4. Jaga kebersihan tangan/badan
(sering cuci tangan dengan
sabun/hand sanitizer, tidak
sentuh muka/bagian tubuh
lainnya). Air dan sabun tersedia
cukup.
5. Hindari jabat tangan atau
kontak langsung serta
memperhatikan etika batuk,
bersin, dan meludah
6. Atur kepadatan/hindari
kerumunan di tempat
penyembelihan atau di sekitar
tempat penampungan
(memutus mata rantai
penularan Covid19 dan
menghindarkan ternak stress).
7. Larang orang yang sedang sakit
masuk ke lokasi penjualan
hewan qurban. Usahakan ada
pengukuran suhu tubuh
8. Pembagian daging qurban
dengan mengirim langsung ke
rumahrumah warga yang
berhak menerimanya, untuk
menghindari kerumunan orang.
9. Bersihkan diri/mandi sebelum
pulang/bertemu keluarga lagi.
Jadilah Pembeli, Penjual dan
Panitia Qurban Profesional
Menuju QURBAN YANG ASUH
(AMANSEHATUTUHHALAL)
*DariBerbagaiSumber*

FOKUS UTAMA

SERBA-SERBI MEMILIH
TERNAK QURBAN

Sumber : https://ms.pngtree.com/

Oleh : Drh. M. Chairul Ariﬁn
Penulis adalah Purnabhakti Kepala Bagian Perencanaan
Kementan (2005) sekarang aktif menjadi Narasumber di
Kementan.

"
Anda bingung memilih dan menentukan pilihan dan
menetapkan ternak sapi untuk hari raya Qurban akibat
saking banyaknya jenisjenis sapi yang dijual? Berikut
ini tips untuk pertimbangan memilih dan mungkin
menetapkan serta memuaskan para mustahik:

"
1. Ciri Fisik Ternak Sapi Lokal,
Persilangan, Eximpor
• Ternak Sapi Lokal
Pada umumnya yang
dijual untuk Ternak Qurban
adalah sapi Bali yaitu sapi
lokal terkenal yang warna
jantannya hitam legam
dengan warna putih di pantat
seperti bulan purnama dan di
setiap kakinya tampak
seperti berkaos kaki putih.
Selain itu ada sapi Madura
dengan warna kecoklatan
dan bercorak putih. Ada juga
Sapi PO atau sapi Jawa yang
hampir semua badannya
berwarna putih dengan
sedikit ada warna abuabu di
tubuhnya.
• Ternak Sapi Persilangan

Sapi Siemental, Sapi
Limousin yaitu hasil kawin
silang sapi luar negeri dan
sapi lokal, berwarna
kecoklatan dan kehitaman
dengan sedikit ada warna
putih.
• Sapi ExImpor
Kebanyakan persilangan
adalah jenis sapi Brahman
Cross yg dipotong secara
rutin di Rumah Potong
Hewan (RPH) melalui
program penggemukan
selama 3–4 bulan. Warnanya
mirip sapi PO, tapi ada
kalanya bermacam warna
seperti sapi persilangan.
2. Apa Kelebihan dan
Kekurangannya?

Sapi lokal ternyata lebih
unggul dalam perhitungan
karkasnya. Sapi Madura
persentase karkasnya 51–52%
dari Berat Badan, Sapi Bali 50%
dan Sapi PO 49%. Sehingga
diperoleh daging yg lebih banyak
dari sapi persilangan atau sapi ex
impor pada Berat Hidup (BH) yang
sama. Tapi ratarata BH sapi lokal
relatif lebih rendah pada umur yg
sama dibanding sapi persilangan
dan sapi eximpor.
3. Mengapa ini Terjadi?
Sapi lokal memiliki tulang yang
lebih kecil sehingga diperoleh
daging lebih banyak. Sedangkan
sapi persilangan dan sapi ex
impor memiliki tulang yang lebih
besar sehingga mengurangi
persentase karkas dan dagingnya.
4. Pengaruh
Orang kadang terpesona
dengan tubuh yg lebih besar tetapi
tidak mempertimbangkan
persentase karkasnya sehingga
banyak yg memilih sapi
persilangan. Padahal dihitung dari
persentase berat karkasnya, sapi
lokal lebih unggul.
Pada akhirnya, keputusan ada
pada Anda, para pekurban/mudhoi
sendiri. Selamat memilih, yang
penting cukup umur, sehat dan
tidak cacat.

Sumber : https://www.akseleran.co.id/
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Dalam ibadah kita, selalu ada makna dan nilainilai yang terkandung di dalamnya. Tak terkecuali
dengan kegiatan berkurban di Hari Raya Idul Adha yang dilaksanakan setiap tahun sekali. Pada
kegiatan berkurban, selain kita dapat meraih berkah dan pahala, berkurban juga mengandung nilai
kemanusiaan dan ekonomi yang begitu besar bagi banyak pihak, mulai dari masyarakat penerima
daging kurban, peternak, hingga pedagang.

"

Siasati Kurban di
Masa Pandemi
Oleh : Drh. Supriyanto M.VPH
Penulis adalah Wakil Ketua PDHI Daerah Istimewa
Sumber : https://ms.pngtree.com/
Yogyakarta dan Penulis Buku Teknik
Penyembelihan Hewan Kurban
melalukan peningkatan
pengawasan teknis kesehatan
pengaturan jarak minimal satu
hewan dan kesehatan masyarakat
meter, jual beli hewan kurban juga
veteriner. Kementan diketahui
disarankan dengan memanfaatkan
telah menerbitkan Peraturan
teknologi dalam jaringan yang
Menteri Pertanian (Permentan)
dikoordinir panitia. Sedangkan
No. 114 Tahun 2014 ihwal
kegiatan pemotongan hanya boleh
Pemotongan Hewan Kurban.
dihadiri oleh panitia dan distribusi
Permentan ini mengatur syarat
daging dilakukan oleh panitia ke
minimal tempat penjualan hewan
rumah mustahik.
kurban, pengangkutan, kandang
Lalu, pemeriksaan kesehatan
penampungan dan tempat
awal (screening test) dengan
pemotongan hewan kurban.
melakukan pengukuran suhu
Selain itu, tata cara
tubuh. Jika ditemukan orang yang
penyembelihan hewan kurban dan
memiliki gejala Covid19 dilarang
distribusi
daging
kurban
juga
Memasuki masa pandemi
masuk ke tempat yang berkegiatan
diatur
sesuai
aspek
teknis
dan
selama setahun terakhir ini,
kurban. Selain itu diperlukan juga
syariat Islam
manfaat kurban secara sosial
penerapan higienitas sanitasi,
Namun
di
saat
pandemi
seperti
menjadi sangat berarti sekali.
yang berarti petugas yang berada
ini,
pelaksanaan
kegiatan
kurban
Banyak orang yang mengalami
di area penyembelihan dan
tahun
ini
kemungkinan
masih
akan
kesulitan ekonomi. Banyak dari
penanganan daging dan jeroan
sama seperti tahun lalu. Pada
mereka yang mengalami
harus dibedakan. Dan harus
tahun
lalu
Kementan
melalui
penurunan penghasilan,
disediakan fasilitas CTPS (Cuci
Ditjen
PKH
juga
sudah
kehilangan mata pencaharian, dan
Tangan Pakai Sabun)/hand
menerbitkan
Surat
Edaran
(SE)
bahkan tak jarang juga ada yang
sanitizer.
No.0008 Tahun 2020 Tentang
mengalami kesulitan mencari
Selain penerapan higiene
Pelaksanaan
Kegiatan
Kurban
makan seharihari.
sanitasi,
penerapan higiene
Dalam
Situasi
Wabah
Bencana
Namun, berkurban di tengah
personal
dengan memakai masker,
Non
alam
Corona
Virus
Disease
pandemi juga tidak mudah.
face shield, sarung tangan juga
(COVID19).
Diterapkannya banyak protokol
perlu dilakukan. Selain itu,
SE ini mengatur tentang
kesehatan dan aturanaturan yang
mencuci tangan, hindari jabat
mitigasi
risiko
atau
tindakan
untuk
membatasi kerumunan
tangan, dan diwajibkan
mencegah
dan
meminimalisir
mengakibatkan aktivitas kurban
menggunakan alat pribadi (alat
penularan covid19 dalam
perlu siasat baru supaya salah
sholat, alat makan, dan lain lain)
pelaksanaan
kegiatan
kurban
di
satu ritus ibadah umat Islam ini
juga harus diterapkan.
tempat
penjualan
serta
dapat terselenggara dengan
Untuk memudahkan pelaporan
pemotongan
hewan
kurban.
SE
ini
adaptasi kebiasaan baru di tengah
petugas dan informasi dari daerah,
juga mengatur fasilitas
pandemi.
pelbagai pihak juga perlu
pemotongan di luar RPHR dan di
Beberapa waktu lalu,
memastikan akan disiapkannya
RPHR.
Kementerian Pertanian
sebuah sistem pelaporan kurban
Beberapa
mitigasi
risiko
yang
(Kementan) melalui Direktorat
secara realtime berbasis website
diatur di antaranya meliputi jaga
Jenderal Peternakan dan
dan terhubung dengan iSIKHNAS.
jarak
(physical
distancing),
Kesehatan Hewan (Ditjen PKH)
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untuk melaksanakan
pemotongan hewan,
RPH memiliki tata
letak bangunan yang
diatur supaya alur
hewan masuk dalam
keadaan hidup dan
keluar menjadi daging
atau karkas yang
sudah bersih. Lantai
dan tembok RPH
harus dari bahan
yang tidak menyerap
air dan mudah
dibersihkan. Saluran
pembuangan limbah
juga sudah diatur
sedemikian rupa
sehingga tidak
menimbulkan
Gambar 1. Proses Pemotongan hewan Kurban di RPH
cemaran baik ketika
di ruang proses
maupun setelah proses. Peralatan
Selain itu, juga ditugaskan untuk
yang dimiliki oleh RPH juga sudah
melaksanakan pengawasan
didesain untuk membantu
terhadap pelaksanaan teknis
mempermudah proses
kesehatan hewan/kesehatan
pemotongan serta menghindari
masyarakat veteriner yang
kecelakaan pekerja. Singkatnya
dilakukan oleh oleh pemerintah
RPH adalah tempat yang tepat
daerah. Kemudian melaporkan
digunakan untuk pemotongan
hasil pelaksanaan pemantauan
hewan kurban.
kurban, dan mendokumentasikan
Namun demikian, hal yang
pelaksanaan pemantauan kurban.
harus diperhatikan adalah bahwa
Pemotongan Hewan Kurban di
jumlah pemotongan hewan di
Rumah Pemotongan Hewan.
RPH sangat terbatas karena RPH
memiliki kapasitas pemotongan
Ada beberapa rekomendasi
per hari. Kapasitas pemotongan
yang diberikan oleh MUI
adalah jumlah pemotongan hewan
mengenai penyelenggaraan Idul
yang ideal atau sesuai dengan
kurban. Penyembelihan kurban
bangunan, perlengkapan dan
disarankan dilaksanakan bekerja
peralatan yang dimiliki oleh
sama dengan Rumah
sebuah RPH. Untuk menentukan
Pemotongan Hewan (RPH). Hal ini
kapasitas pemotongan hewan
adalah sesuatu yang sangat tepat
dapat diukur dari beberapa hal
sekali karena tempat yang benar
yaitu:
benar diperuntukkan untuk
1. Jumlah kapasitas kandang
pelaksanaan pemotongan hewan
penampungan atau kandang
adalah di RPH. Selain mempunyai
istirahat
tempat dan peralatan khusus yang
2.
Jumlah pekerja dan peralatan
didesain untuk melakukan
yang
dimiliki dalam proses
pemotongan hewan, Pemotongan
pemotongan
di RPH juga lebih dimungkinkan
3. Jumlah kapasitas air yang
untuk menerapkan protokol
dimiliki
kesehatan bagi pekerja misalnya
4.
Jumlah kapasitas pengolahan
dengan mewajibkan pekerja untuk
limbah
melakukan pemeriksaan rapid test
sebelum memasuki RPH serta
membatasi jumlah pengunjung
atau bahkan membatasi orang
yang diperbolehkan masuk
lingkungan RPH.
Sebagai sebuah tempat yang
sudah di desain secara khusus

Sebagai contoh misalnya
sebuah RPH yang memiliki
kandang penampungan hewan
sebanyak 30 ekor tidak bisa
dipaksakan untuk melakukan
pemotongan lebih dari itu, karena
berkaitan dengan dengan
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pemeriksaan antemortem yang
harus dilakukan sebelum
disembelih serta kesejahteraan
hewan yang harus diperhatikan
selama proses pengistirahatan
hewan.
Jumlah pekerja, peralatan dan
perlengkapan yang dimiliki sangat
mempengaruhi berapa jumlah
pemotongan yang mampu
dilakukan setiap jam atau setiap
hari nya. Sebagai contoh jumlah
petugas penyembelih atau juru
sembelih halal harus sangat
diperhatikan jumlahnya sebanding
atau tidak dengan jumlah hewan
yang dipotong, agar tidak terlalu
capek ataun kehilangan
konsentrasi saat melakukan
penyembelihan hewan. Daya
Listrik juga sangat berpengaruh
terutama pada lampu penerangan
di RPH serta alatalat tertentu yang
memiliki komponen kelistrikan. Hal
lain yang juga harus diperhatikan
adalah jumlah peralatan yang
dimiliki oleh RPH untuk melakukan
proses pemotongan hewan.
Seperti misalnya sebuah RPH
yang hanya memiliki restrain box
sebanyak satu buah hanya bisa
digunakan maksimal untuk
melakukan penyembelihan hewan
sebanyak kurang lebih 10 ekor tiap
jam nya dengan harus tetap
memperhatikan antrian dan
istirahat pemotongan. Peralatan
lain yang juga sangat
mempengaruhi adalah jumlah troli
pengangkut daging, scradle,
gergaji pembelah karkas, dan
ruang pengulitan.
Kapasitas air yang dimiliki
sebuah RPH juga sangat
berpengaruh pada kapasitas
pemotongan. Biasanya kita melihat
kapasitas air yang dimiliki oleh
sebuah RPH dengan melihat
kapasitas tandon atau tampungan
air yang dimilikinya. Selama ini
dikenal bahwa untuk melakukan
pemotongan satu ekor sapi dari
awal sampai akhir termasuk
proses pembersihan dibutuhkan
kurang lebih 1000 liter air.
Tempat penampungan dan
pengolahan limbah juga
merupakan salah satu komponen
yang harus diperhatikan untuk
mengukur kapasitas pemotongan
sebuah RPH. Hal ini diperlukan
agar tidak terjadi kelebihan

FOKUS UTAMA
kapasitas pengolahan limbah yang
dapat mengakibatkan limbah tidak
terolah secara sempurna dan
justru dapat mencemari
lingkungan.
Pemotongan hewan Kurban di
Luar RPH
Pemotongan hewan kurban
dapat dilakukan di luar RPH
seperti halaman masjid, kebun
atau tanah kosong dengan tetap
memperhatikan protokol
kesehatan. Panitia pelaksanaan
pemotongan hewan berperan
sangat penting dalam mengatur
dan mendesain proses
pemotongan agar terhindar dari
potensi penularan wabah covid
19. Sebagai langkah awal
pencegahan, panitia dapat
membuat aturan yang mengikat
atau semacam standar
operasional prosedur selama
proses pemotongan dan
penanganan daging hewan
kurban, misalnya:
1. Setiap orang yang akan
menangani pemotongan hewan
kurban wajib melakukan rapid
test dan taat untuk menerapkan
protokol kesehatan.
2. Panitia harus membatasi jumlah
pekerja yang berada di area
pemotongan supaya tidak
terjadi kerumunan
3. Menyediakan tempat cuci
tangan dan hand sanitizer yang
cukup.
4. Menerapkan alur pemotongan
yang benar.
Alur pemotongan adalah jalur
yang dibuat untuk proses
pemotongan dari hewan masuk
dalam kondisi hidup sampai keluar
menjadi daging yang bersih dan
sehat serta terhindar dari
pencemaran. Proses pemotongan
dimulai dari perebahan dan
penyembelihan hewan,
pemotongan kepala, pengulitan,
pengeluaran jerohan, penanganan
jerohan, penanganan daging,
pemisahan daging dan tulang,
penimbangan daging dan
distribusi daging kurban. Dengan
penerapan alur pemotongan maka
selain daging yang diperoleh akan
lebih sehat dan minimal dari
cemaran juga dapat dihindarkan
adanya kerumunan. Adapun hal

Gambar 2. Alur Proses Pemotongan Hewan di Luar RPH

yang harus diperhatikan selama
alur pemotongan adalah:
1. Panitia menentukan alur dalam
setiap proses pemotongan dan
membuat batas atau sekat
untuk membatasi lalu lintas
pekerja agar tidak terjadi
kontaminasi silang.
2. Alur pemotongan harus dibuat
secara urut mulai dari proses
perebahan, penyembelihan dan
seterusnya sampai dengan
proses pembungkusan dan
distribusi daging.
3. Panitia membagi tugas dari
masingmasing personel sesuai
dengan tahapan proses
pemotongan. Ketugasan
masingmasing orang harus
jelas dan untuk menghindari
kerumunan, panita dapat
melakukan pembatasan jumlah
orang yang berada di area
proses tersebut. Misalnya di
area penyembelihan dan
perebahan dilakukan oleh 4
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orang dan petugas penanganan
jerohan dilakukan oleh 3 orang
saja.
4. Setiap personel yang
ditempatkan dalam satu proses
wajib menyelesaikan
ketugasannya dan tidak
diperkenankan untuk
beraktifitas dalam area proses
yang lain. Misalnya petugas
penyembelihan mempunyai
kewajiban untuk melakukan
penyembelihan dan
menyelesaikannya dan tidak
diperkenankan beraktifitas di
tempat penimbangan daging.
Dengan pola seperti ini, setiap
orang akan mempunyai area dan
ketugasan masingmasing dan
terhidar dari kerumunan sehingga
pelaksanaan pemotongan dan
penanganan daging hewan kurban
akan lebih higienis dan
meminimalisir resiko penyebaran
covid 19.

FOKUS UTAMA
Meskipun bau fisiknya domba dan kambing dapat membuat orang
menjauh, namun ternyata ada sisi lain sangat harum dari segi
bisnis dan sangat menguntungkan. Selama ini, kesan sebagian
orang terhadap domba dan kambing adalah binatang yang memiliki
tingkat kebauan tinggi. Maka tidak heran jika banyak orang
menghindari bau domba dan kambing.

"

PROSPEK DAN ARAH
PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
KAMBING DAN DOMBA
Oleh : Drh. M. Aris Wahyudi, M.Agr.
Penulis adalah Ketua Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia
DPC Malang

Memang benar adanya, dan
tidak bisa dibantah binatang ini
memiliki bau yang sangat khas.
Namun, selain bau dari segi
fisiknya, domba dan kambing
ternyata sangat harum dari segi
bisnis.
Agribisnis komoditas ternak
kambing dan domba (kado) di
Indonesia mempunyai prospek
yang sangat besar, mengingat
dalam 10 (sepuluh) tahun
mendatang akan ada 5 (lima) juta
kepala keluarga muslim yang
masingmasing kepala keluarga
akan menyembelih satu ekor
ternak kambing ataupun domba
untuk kurban, satu ekor untuk
setiap anak perempuan dan dua
ekor untuk anak lakilaki untuk

akikah. Disamping itu untuk
keperluan ibadah haji di tanah suci
akan dibutuhkan 2,5 juta ekor
kado untuk keperluan membayar
dam ataupun untuk kurban para
jemaah haji.
Profil usahaternak kado di
sektor usaha primer menunjukkan
bahwa usaha tersebut
memberikan keuntungan yang
relatif baik, masingmasing
dengan nilai B/C sebesar 1.17 dan
1.39 untuk usaha pembesaran
dan penggemukan.
Untuk itu diperlukan dukungan
investasi dalam pengembangan
agribisnis kado baik dari
pemerintah, swasta, maupun
masyarakat/komunitas peternak.
Investasi tersebut meliputi aspek:
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(i) pelayanan kesehatan hewan,
(ii) dukungan penyediaan bibit
(pejantan) unggul dan induk
berkualitas, (iii) kegiatan
penelitian, pengkajian dan
pengembangan yang terkait
dengan aspek pakan dan
manajemen pemeliharaan, serta
(iv) pengembangan kelembagaan
untuk mempercepat arus
informasi, pemasaran, promosi,
permodalan, (v) penyediaan
infrastruktur untuk memudahkan
arus barang inputoutput serta
pemasaran produk, (vi)
ketersediaan laboratorium keswan,
pakan dan reproduksi, serta (vii)
penyiapan lahan usaha
peternakan dan penetapan tata
ruang agar pengembangan ternak
tidak terganggu oleh masalah
keswan, sosial, hukum dan
lingkungan.
Secara mandiri swasta dapat
bergerak di sektor hulu (usaha
penyediaan calon induk,
penyediaan pejantan, penyediaan
semen, pabrik pakan mini,dll),
serta di kegiatan hilir (RPH,
industri pengolahan daging, susu,
kulit, kompos dll.). Usahaternak
budidaya oleh swasta dilakukan
melalui pendekatan pola
kemitraan, dimana peternak
menghasilkan bakalan dan inti
membeli untuk digemukkan atau
langsung dipasarkan. Variasi dari
pola kemitraan dan investasi
dalam pengembangan kado
sistem integrasi mungkin cukup

FOKUS UTAMA
beragam, dan harus disesuaikan
dengan kondisi setempat.
Sasaran pengembangan kado
dalam 10 tahun mendatang
ditujukan untuk menambah
produksi sampai 5 juta ekor/tahun,
yang berarti diperlukan
penambahan populasi induk
sedikitnya 4 juta ekor, untuk
menghasilkan anak 6 juta ekor/
tahun, yang akan berdampak pada
penambahan populasi sekitar 10
juta ekor. Bila ratarata harga kado
minimal sekitar Rp. 400 ribu/ekor,
maka total investasi yang
diperlukan sekitar Rp. 4 trilyun.
Bila diasumsikan pemerintah akan
berinvestasi sebesar 0,92 trilyun
(23 persen), masyarakat sebesar
2,52 trilyun (63 persen), maka
investasi swasta yang dibutuhkan
sedikitnya sekitar Rp. 0,56 trilyun
(14 persen). Angkaangka ini
belum memperhitungkan bila
sebagian ternak ditujukan untuk
menghasilkan susu. Investasi
masyarakat sebagian besar
berasal dari pemanfaatan aset
yang telah dimiliki, atau sumber
pendanaan baru yang berasal dari
lembaga keuangan, bantuan
pemerintah, kerjasama dengan
swasta (inti) atau bantuan keluarga/
kelompok.

Usaha ternak kado akan
mampu menciptakan lapangan
kerja baru, baik peluang untuk
menjadi peternak mandiri maupun
lowongan pekerjaan yang terlibat
pada sektor hulu dan hilir. Bila ada
penambahan populasi sekitar 12
juta ekor, sedikitnya akan
mendorong penciptaan lapangan
kerja baru untuk satu juta orang di
perdesaan maupun di kawasan
industri pendukung.
Investasi penyediaan bibit
unggul, untuk calon induk maupun
pejantan adalah sangat strategis,
karena saat ini praktis belum ada
pihak yang tertarik. Pusat
pembibitan ternak milik
pemerintah yang sudah ada belum
mampu untuk merespon
perkembangan yang terjadi di
masyarakat. Namun ke depan
kegiatan ini justru harus dilakukan
oleh swasta atau peternak kecil
yang maju. Investasi untuk usaha
ini dapat dimulai dengan skala
sedang 200500 ekor untuk
kemudian dikembangkan menjadi
usaha yang besar. Investasi yang
diperlukan usaha ini sedikitnya
sekitar Rp. 0,51 milyar, tidak
termasuk kebutuhan lahan.
Diharapkan usaha ini dapat
dikembangkan di kawasan

perkebunan yang sudah tersedia
bahan pakan yang memadai.
Sementara itu investasi untuk
pabrik pakan, pabrik obat, pabrik
kompos, pabrik pengolahan susu,
dll., dapat disesuaikan dengan
kapasitas yang diperlukan, yang
bernilai setara dengan nilai
investasi pada ternak lainnya.
Dukungan kebijakan investasi
perlu menyertakan petani sebagai
end user dan pada akhirnya
memberikan titik terang dalam
pemberdayaan petani,
peningkatan kesejahteraan
disamping penambahan devisa
dari ekspor bila pasar ekspor ke
negaranegara jiran dapat
dimanfaatkan. Untuk mendukung
pembangunan/ revitalisasi
pertanian dan menciptakan iklim
investasi guna pengembangan
dan peningkatan mutu ternak kado
diperlukan berbagai kebijakan,
antara lain: (a) penyederhanaan
prosedur dan persyaratan untuk
investasi usaha pengembangan
peternakan kado; (b)penyediaan
kredit bagi hasil dan (c)
penyediaan informasi (harga dan
teknologi).
Jadi, mari diberdayakan
potensi besar untuk budidaya
kambing dan domba.

Artikel Anda turut berkontribusi
dalam membangun profesi dokter hewan Indonesia

kirimkan artikel dan foto melalui email :
majalahvetnesia@gmail.com
Juni 2021
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AMERVI TALK SERIES #4
STRATEGI PENANGANAN
ENDOMETRITIS DAN PYOMETRA
DI LAPANGAN
Oleh : Drh. M. Aris Wahyudi, M.Agr.
Penulis adalah Ketua Panitia Amervi Talk Series, praktisi di
Kabupaten Malang
Dalam pengembangan ternak, alat reproduksi memegang peranan
penting. Kegagalan reproduksi yang banyak ditemui antara lain
karena adanya jasad renik yang menyerang alat reproduksi,
terutama uterus. Sedang uterus memegang peranan penting dalam
berlangsungnya proses reproduksi. Gangguan pada uterus sapi
salah satunya adalah endometritis dan pyometra. Pyometra adalah
pengumpulan nanah atau bahan mukopurulen di dalam uterus dan
tertahannya korpus luteum dengan kegagalan estrus, sebagai
faktor sekunder dari endometritis yang hebat. Sapi betina yang
menderita pyometra bisa mengalami infertil atau bahkan steril. Hal
ini bisa terjadi kalau gejala pyometra tidak segera diketahui.

"

Kinerja reproduksi menentukan
produktivitas, profitabilitas, dan
keberlanjutan dari setiap usaha
peternakan, dapat dikatakan
bahwa tanpa reproduksi tidak akan
terjadi produksi dan profitabilitas.
Permasalahan reproduksi yang
sering terjadi pada sapi di
Indonesia adalah rendahnya
efisiensi reproduksi. Rendahnya
efisiensi reproduksi pada sapi
tersebut menandakan ada

gangguan reproduksi dan salah
satu gejala gangguan reproduksi
adanya kejadian endometritis dan
pyometra.
Acara dimulai dengan
rangkaian sambutan dari Ketua
Panitia, Ketua Umum ONT
AMERVI dan Ketua Umum
PBPDHI.
Drh. M. Aris Wahyudi, M.Agr.
dalam laporannya sebagai Ketua
Panitia Amervi Talk Series
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menyampaikan bahwa kegiatan
ATS#4 tetap memadukan
narasumber dari lapangan dan
dipadukan dengan pembahasan
secara akademis oleh Tim Ahli
yang sudah dipersiapkan panitia.
Kegiatan Amervi Talk Series telah
memasuki batch 4. Semoga
kegiatan ini selalu memberi
manfaat bagi sejawat dokter
hewan mengingat kasus
reproduksi sangat berpengaruh
dan berkontribusi cukup besar
terhadap produksi dan
produktifitas ternak.
Ketua Umum ONT AMERVI
drh. Agung Budiyanto, MP., PhD.
dalam sambutannya
menyampaikan bahwa
endometritis sebagai commond
and conselling bahkan disebut
juga cost plays disease and carry
cattle. Artinya adalah sebagai
penyakit yang paling merugikan.
Kerugian diperkirakan 150 hari
atau lima bulan, kebuntingan turun
16% dan produksi susu turun
31%. Reproduksi adalah art atau
multiple step diagnose karena
begitu banyak faktor causalnya.
Topik ini menarik dan aplikatif
untuk diterapkan di lapangan.
Semoga kolega merasa nyaman
memiliki Amervi dan dimiliki
Amervi.
Acara secara resmi dibuka
oleh Ketua Umum Perhimpunan
Dokter Hewan Indonesia, Dr. drh.
Muhammad Munawaroh, MM.
Dalam sambutannya Ketum
PBPDHI menyampaikan bahwa
PBPDHI memberikan apresiasi
sangat tinggi untuk kegiatan ONT
AMERVI melalui Amervi Talk
Series karena dapat menambah
kompetensi dari sejawat kolega
dokter hewan. Ilmu reproduksi
tidak ada matinya dan sangat
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dibutuhkan oleh sejawat di
Indonesia. Tahun 2022 PBPDHI
akan memberikan apresiasi
berupa anugerah penghargaan
kepada dokter hewan berprestasi
bernama Penghargaan Manusya
Mriga Satwa Sewaka.
Terima kasih diucapkan kepada
seluruh kolega dokter hewan
anggota Amervi yang terus
konsisten mengupgrdae ilmunya
secara berkala melalui kegiatan
Amervi Talk Series. Seri ke4
dilaksanakan pada tanggal 6 Juni
2021 pukul 12.00 – 15.30 WIB,

mengambil tema Strategi
Penanganan Endometritis dan
Pyometra di Lapangan yang
dibawakan oleh sejawat drh. I
Nyoman Oka Widarta, M.Si. dari
Puskeswan Sobangan Badung
Bali dengan moderator drh. Yeni
Kurniawati dari Puskeswan
Ngemplak Sleman Yogyakarta.
Sedangkan pembahas adalah drh.
Amrozi, Ph.D Dosen Divis
Reproduksi dan Kebidanan FKH
IPB. Waktu diskusi kurang lebih 2
jam serasa kurang lama untuk
membahas tema ini.

sarana tepat
BRANDING
PERUSAHAAN
PRODUK
LAYANAN
Anda

Salam Amervi.
Viva Veteriner.
Jayalah Dokter Hewan Indonesia
Majulah Dokter Hewan Indonesia
Bersatulah Dokter Hewan
Indonesia

ADVERTISING

HOTLINE :
0818.898.310
Drh. Shinta Rizanti Binol
email : iklan@pdhi.or.id
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KABAR NUSANTARA
Selamat Pagi!!
Pagi.. Pagi.. Pagi.. Luar Biasa, Yes..!!
Kerinduan sangat terasa saat persiapan untuk kegiatan hari
ini. Terasa lama sekali, sudah tidak berinteraksi dengan
orang lain; selain yang satu kantor atau satu lingkungan
kerja. Sungguh pandemi Covid19 membuat kita harus
memendam keinginan dalamdalam, walau hanya sekadar
ingin keluar rumah.
"

Semarak Hari Susu
Nusantara Sapa Raja Ampat
Oleh : Drh. Kristiyani D.M.
Penulis adalah Wakil Sekretaris PDHI Papua Barat, Dokter Hewan
Karantina

Sejak mendapat edaran dari
PB PDHI bahwa 1 Juni diperingati
sebagai Hari Susu Nusantara,
senyum jadi terkembang dan ingin
sekali bisa menyelenggarakan di
sini. Walau di pulau, daerah yang
jauh dari manamana.
Ketua PDHI Cabang Papua
Barat drh. Dodik Hasdian dari
Manokwari segera membuat
pengarahan. Dodik ingin anggota
di kabupaten lain bisa ikut serta
menyemarakkan momen baik ini.
Koordinasi langsung mendapat
dukungan penuh dari beliau yang
kami hormati, dengan terbitnya
rekomendasi kegiatan dari Ketua
PB PDHI Dr. drh. M. Munawaroh,
MM, Sekretaris Daerah Kabupaten
Raja Ampat Dr. Yusuf Salim, M.Si,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian drh. Walujo Bhirawa
Hargo, serta Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan
Juariah Saifudin, SE.MM.
Kegiatan Hari Susu Nusantara
di Raja Ampat berlangsung pada
Kamis, 3 Juni 2021 bertempat di
SDN 29 Perumahan 100 Waisai.
Hadir mewakili Pemda Raja
Ampat, drh. Walujo selaku Kepala
DKPP. Walujo menyampaikan
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apresiasi dan harapan agar
pemahaman siswa, guru, dan wali
murid makin mengakar bahwa
konsumsi susu penting.
Kandungan nutrisi baik vitamin
mineral dalam susu adalah baik
untuk kesehatan dan tumbuh
kembang anak.
Sebanyak 264 siswa kelas 15
mendapatkan susu untuk diminum
bersama. Didampingi 14 guru
dengan Kepala Sekolah Kaihatu
S.Pd. yang sangat senang
sekolahnya boleh menjadi tempat
penyelenggaraan kegiatan. Turut
hadir Kepala Bidang Pendidikan
Dasar Asri Hj. Salim, S.Pd.
Apresiasi bahwa ada peran
dokter hewan dalam menyediakan
susu di genggaman anakanak.

Susu ini sehat, maka anakanak
harus suka minum susu. Kaya
protein, vitamin, mineral, dan baik
untuk memenuhi nutrisi di tumbuh
kembang anak.
Yuk, minum susu.
Anak Indonesia : Sehat,
Cerdas, Semangat, dan Gembira.
Saya suka minum susu!!

KABAR NUSANTARA

HARI SUSU NUSANTARA
PDHI JATIM V BAGIKAN
SUSU DAN TELUR MATANG
Oleh : Drh. Pamorsinta Alif F.
Penulis adalah Bendahara 2 Vetnesia

(ditjenpkh.pertanian.go.id)
Pada tanggal 1 Juni 2021,
dalam rangka Hari Susu
Nusantara PDHI Jatim V
mengadakan bakti sosial
pembagian susu 500 ml dan telur
matang kepada 125 anak TPA di
lingkungan Desa Kresek, kec.
Wungu, Kab. Madiun. Bertepatan

Susu merupakan salah satu
sumber protein dengan kandungan
gizi yang baik. Terdapat banyak
kandungan mikro maupun makro
yang bermanfaat bagi tubuh.
Vitamin ataupun mineral banyak di
butuhkan untuk kecerdasan,
pertumbuhan, ataupun sebagai
gizi pelengkap dalam menjaga
kesehatan tubuh.
Di bandingkan negara
lain,Indonesia termasuk Negara
yang rendah dalam
mengkonsumsi susu. Direktur
Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan, I Ketut
Diarmita menyampaikan

momentum Hari Susu Nusantara
ini tentang pentingnya masyarakat
untuk terus mengonsumsi susu
namun berdasarkan data Badan

Pusat Statistik (BPS), tingkat
konsumsi susu masyarakat
Indonesia tahun 2019 masih
berkisar 16,23 kg/kapita/tahun.

HOTLINE :
0818.898.310
Drh. Shinta Rizanti Binol
email : iklan@pdhi.or.id
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dengan semangat hari lahir
Pancasila melalui gotong royong
Indonesia Maju, dalam kegiatan
baksos PDHI mengkampanyekan
untuk membiasakan dan jangan
takut makan dan minum produk
peternakan terutama susu dan
telur.
Susu dan telur yang dibagikan
kepada anakanak TPA
merupakan hasil dari peternak
sapi perah kelompok ternak
Nedyo Rahayu Dusun Jatirogo,
Desa Kresek, Kecamatan Wungu.
Kelompok tani ini merupakan
binaan dari Dinas Ketahanan
Pangan dan peternakan
Kabupaten Madiun, bidang
Peternakan.

KABAR NUSANTARA

Saya Suka
Minum Susu
Oleh : Drh. Wa Seni Ode
Penulis adalah dokter hewan di
Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Kabupaten Fakfak
Di dalam tubuh yang sehat,
terdapat jiwa yang kuat. Jika aku
sehat, maka harihari ku dapat
dilalui dengan semangat.
Pagi ini ada yang beda di
halaman SD YAPIS Fakfak.
Kedatangan rombongan Bapak/Ibu
Guru baru dari Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian Kabupaten
Fakfak.
Mereka akan menjadi Guru
Sehari, untuk berbagi bersama
para siswa. Berbagi apa? Ada
informasi baru nih.
Susu, semua dari kita pasti
suka minum susu. Kandungan
nutrisi pada susu sangat kompleks
dan baik dimasa tumbuh kembang
anak.
Produk susu yang bisa kita
nikmati memerlukan proses
panjang dari pemeliharaan sapi
hingga proses pengolahan susu.

Kali ini, kita sekaligus
mengenalkan tugas dan peran
dokter hewan mengawal ”from
farm to table”.
Dokter hewan bekerja di
bidang peternakan sapi mengelola
kesehatan sapi perah agar
memiliki produksi susu yang
optimal. Selain itu, sebagai quality
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control di pengolahan susu
memastikan proses berjalan
dengan higienis dan mendapatkan
kualitas susu terbaik.
Pelaksanaan Hari Susu
Nusantara menjadi momen yang
baik untuk lebih mengenalkan
gerakan gemar minum susu pada
anak. Khususnya pada siswa
sekolah dasar yang tengah
berada di masa emas tumbuh
kembangnya.
Sosialisasi dikoordinatori oleh
drh. Wa Seni Ode sebagai medik
di Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Fakfak.
Kegiatan dikelola langsung oleh
Bidang Peternakan dan
Kesehatan Hewan yang
mengundang Wakil Bupati Fakfak
Yohana Hindom.
Siswa siswi di SD YAPIS
Fakfak bergembira menyambut
kegiatan yang membawa
bingkisan susu kesukaan mereka.
Pada Selasa (15/06) pagi, selesai
ulangan semester ditutup dengan
manis karena dikunjungi langsung
oleh Ibu Wakil Bupati dan
rombongan Dinas PKP.
Dengan gerakan ‘Saya Suka
Minum Susu’, diharapkan gizi
anak menjadi lebih baik. Guru dan
wali murid semakin menyadari
pentingnya nutrisi yang cukup
bagi anakanaknya.
Salam Satu Tungku Tiga Batu,
idu idu manina...

KABAR NUSANTARA
IDHSPI adalah Ikatan Dokter Hewan Sapi Perah Indonesia
yang merupakan Organisasi Non Teritorial (ONT) dibawah
naungan PDHI sebagaimana ketentuan Pasal I pada AD PDHI
yang dibentuk berdasarkan minat/keahlian/bidang kerja yang
sama melalui prosedur dan memperoleh pengesahan oleh
Pengurus Besar PDHI. IDHSPI merupakan ONT ke2 (dua)
setelah Karantina, IDHSPI sebagai wadah peningkatan
keprofesionalan bagi dokter hewan yang berminat dan
berkiprah di usaha persusuan dan praktisi sapi perah dan
yang menjadi anggota IDHSPI disyaratkan anggota PDHI yang
bekerja di koperasi susu, swasta, perguruan tinggi, instansi
pemerintah dan lembaga/instansi lainnya di bidang
persusuan.
"

ONT IDHSPI MELAKSANAKAN
MUNAS DAN SARASEHAN
NASIONAL
“DOKTER HEWAN UNTUK
MASA DEPAN PERSAPIAN
INDONESIA”
Oleh : Drh. M. Aris Wahyudi, M.Agr.
Penulis adalah Anggota IDHSPI
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IDHSPI dibentuk sebagai
akibat dari tidak terselenggranya
kegiatan rutin pertemuan teknis
dan ilmiah dokter hewan koperasi
susu oleh GKSI sejak tahun 1990,
yang merupakan wadah yang
dibutuhkan tidak hanya oleh
dokter hewan dari koperasi susu
tetapi oleh dokter hewan dari
Lembaga/instansi lainnya yang
bergerak di bidang persusuan.
Menurut Pasal 19 ART PDHI
ayat 5 ONT adalah organisasi
yang hanya beraktivitas ilmiah
yang bermanfaat dan
meningkatkan kompetensi
anggotanya serta membuat aturan
aturan etikal ilmiah keprofesian
sesuai kelompoknya dan tidak
dibenarkan melakukan advokasi
kedudukan dan peran profesi
maupun pendekatanpendekatan
keorganisasian kemasyarakatan
secara sendiri melainkan sebagai
bagian dari PDHI (PB atau
Cabang)
Ayat 6 ONT secara aktif
memberikan informasi
perkembangan teknik profesi
kepada PB PDHI dan
pelaksanaan kegiatan produktif
dalam rangka meningkatkan
kemampuan profesi. Tujuan ONT :
(ayat 11)
a. Meningkatkan kompetensi dan
ilmu para anggotanya sesuai
bidang keahlian dan bidang
minatnya termasuk dengan
cara menjalin kerjasama
nasional/internasional dengan
sepengetahuan Pengurus
Besar
b. Meningkatkan pendapatan dan
masukan profesional diminta
ataupun tidak diminta, apabila
terjadi keadaan khusus

KABAR NUSANTARA
mengangkut bidangnya yang
memerlukan sikap dan
pendapat profesi
Didalam menjalankan roda
organisasi anggota IDHSPI
dituntut untuk menyatukan visi dan
misi di dalam meningkatkan
kesejateraan ternak dan para
peternak. Berdasarkan beberapa
hal tersebut diatas, praktisi sapi
baik di sapi perah maupun sapi
potong berkeinginan melebur
menjadi satu ONT. Untuk itulah
pada tanggal 19 Juni 2021
dilangsungkan sebuah acara dari
anggota IDHSPI berupa
Sarasehan Nasional yang
merupakan rangkaian kegiatan
MUNAS IDHSPI. Sarasehan
Nasional mengambil tema “Dokter
Hewan Untuk Masa Depan
Persapian Indonesia” dengan
menghadirkan beberapa
narasumber yang kompeten
dibidangnya.
Acara dimulai pukul 09.00 WIB
dengan Master of Ceremony drh.
Endah Krisnamurti dari BPTU
Baturaden. Diawali dengan
pembacaan doa oleh Sekjen
IDHSPI drh. Fathul Bari kemudian
dilanjutkan sambutan dan dibuka
secara resmi oleh Ketua Umum
Perhimpunan Dokter Hewan
Indonesia, Dr. drh. Muhammad
Munawaroh, MM. Dalam
sambutannya Ketum PBPDHI
menyampaikan bahwa PBPDHI
sangat mendukung dan
memberikan apresiasi kegiatan
ONT IDHSPI. Menurut Dok Mun
(sapaan akrab Ketum PBPDHI)
memang sudah saatnya praktisi
sapi baik di sapi perah maupun
sapi potong berhimpun di ONT
yang sama dalam upaya
meningkatkan kompetensi kolega
dokter hewan untuk mendukung
upaya swasembada daging.
Semoga disaat pandemi sudah
berakhir ONT IDHSPI ini dapat
mengadakan kontes ternak
nasional, mari dibuat tata kelola
manajemen Standart Operasional
Prosedur yang menjadi panduan
dan pegangan yang dapat
dipertanggungjawabkan secara
ilmiah.
Sarasehan Nasional ONT
IDHSPI dimulai dengan
menghadirkan 3 narasumber
sebagai berikut :

Sumber : https://oerban.com/

1. Drh. Makmun Junaiddin, M.Sc.
Sekretaris direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan
Hewan. Strategi Pemerintah
untuk memenuhi tenaga dokter
hewan di bidang persapian di
seluruh Indonesia.
2. Prof. Dr. drh. Siti Isrina Oktavia
Salasia. Ketua Asosiasi Fakultas
Kedokteran Hewan Indonesia
(AFKHI). Strategi Fakultas
Kedokteran Hewan dalam
menyiapkan lulusan Dokter
Hewan yang kompeten di
bidang perdsapian
3. Drs. Dedi Setiadi, SP. Ketua
Gabungan Koperasi Susu
Indonesia (GKSI). Peluang dan
Tantangan Persusuan Indonesia
10 tahun yang akan datang
Acara Sarasehan dimulai pukul
09.0011.00 WIB yang dipandu
moderator drh. Asep Rahmat
Khaerudin, MPt. (Ketua IDHSPI).
Sarasehan berlangsung khidmat
dan cepat dengan 3 (tiga)
narasumber yang menyampaikan
topiknya masingmasing. Tidak
terasa Sarasehan sudah selesai,
kegiatan pukul 11.00 WIB
dilanjutkan dengan Musyawarah
Nasional yang dipandu oleh drh.
Deddy F. Kurniawan.
Terdapat beberapa jadwal
agenda kegiatan Munas yang
kesemuanya berhasil
dikomunikasikan kepada peserta
Munas dan didapatkan beberapa
keputusan secara musyawarah
mufakat dari anggota IDHSPI yang
mengikuti munas secara daring ini.
Antusiasme peserta Munas
sejumlah 100 dokter hewan lebih
cukup bagus dan koordinatif
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dengan banyak usulan dan
masukan saat acara diskusi
berlangsung.
Hasil Musyawarah Nasional
tanggal 19 Juni 2021
sebagaimana tertuang dalam
Berita Acara Hasil Musyawarah
Nasional Ikatan Dokter Hewan
Sapi Perah Indonesia Nomor 27/P
IDHSPI/VI/2021 adalah sebagai
berikut :
• Menetapkan IDHSPI akan
mengakomodir dokter hewan
dengan minat selain sapi perah.
• Menetapkan perubahan nama
IDHSPI, Ikatan Dokter Hewan
Sapi Perah Indonesia menjadi
IDHSI, Ikatan Dokter Hewan Sapi
Indonesia.
• Menetapkan perubahan logo
IDHSPI dengan rekomendasi
hanya menghilangkan kata perah
dan huruf “P” tanpa merubah
unsur lain pada logo yang telah
ada.
• Menetapkan pengurus IDHSPI
periode tahun 20192023
sebagai pengurus IDHSI sampai
masa jabatan 2023.
• Memberikan kewenangan
kepada Pengurus IDHSI untuk
melakukan perubahan
perubahan teknis yang
diperlukan sesuai dengan
rekomendasi Munas IDHSPI
tahun 2021.
Demikian rangkaian liputan
kegiatan Sarasehan Nasional dan
Musyawarah Nasional ONT
IDHSPI yang sudah berubah nama
menjadi ONT IDHSI. Selamat
memberikan manfaat untuk
perkembangan persapian
Indonesia.

KABAR NUSANTARA

Memperingati WVD,
Upaya Mewujudkan
Indonesia Bebas Rabies
Oleh : Drh. Nida Ul Millah
Penulis adalah dokter hewan perwakilan dari gerakan nasional Animal
Welfare Indonesia (AWI)

Gambar 1. Steril Kucing (tidak bertuan) Gratis di DNA Klinik bersama Ketua PDHI Jawa Barat
II drh. Soenarti D Waspada

Wilayah II Babakan Madang.
Selain itu, demi keamanan dan
kesehatan, kucing liar dirawat
selama 35 hari sebelum dilepas
liarkan kembali di lokasi asalnya.
Perawatan post operasi dilakukan
di Bojonggede, yaitu rumah kucing
Sunday Cat Nursery dan Indopet
Shop. Menurut Ketua PDHI Jawa
Barat II, drh. Soenarti D Waspada,
perawatan post operasi
merupakan hal yang sangat
penting agar metode TNR (Trap,
Neuteur, Release) hewan tidak

Sebagai sebuah
gerakan nasional, Animal
Welfare Indonesia atau
AWI mewadahi kolaborasi
sinergis antar PDHI Jawa
Barat II, Dinas Perikanan
dan Peternakan Kab.
Bogor, komunitas
penyayang hewan,
Puskeswan, klinik hewan
dan Petcare di Kab. Bogor
dan Bogor Kota.
Dalam kolaborasi kali
ini, kami mengambil tema
managemen populasi
untuk menekan laju
Gambar 2. Kucing tidak bertuan, pasien steril gratis
Gambar 3. Steril Kucing (tidak bertuan) Gratis di
reproduksi hewan penular
29 Jantan 24 Betina
UPT Puskeswan II Babakan Madang bersama
Diskanak Kab. Bogor
rabies (HPR), dengan aksi
konkrit berupa steril gratis
Harris, Klinik Hewan drh. Eka
kucing tidak bertuan. Terdapat 11
bertuan dapat berjalan lancar
Nurhayati, Myma Pet House,
Klinik Jaringan PDHI Jawa Barat II
tanpa resiko infeksi post operasi.
Kaizen Petshop, ArClinic Pet Care,
yang berpartisipasi mensteril gratis
Selepas steril kucing dilepas
Vetscope Clinic, Dialovet Animal
kucing tidak bertuan, yaitu DNA
kembali ke lingkungan dalam
Care, Laika Klinik Hewan,
Animal Clinic, Klinik Hewan drh.
keadaan yang sudah sehat dan
Satwagia, dan Puskeswan
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Gambar 4. Deretan Klinik & Petcare yang berpartisipasi

prima oleh rescuer dari komunitas.
Kegiatan steril gratis kucing liar
ini merupakan kegiatan
berkelanjutan dalam rangkaian

acara Pekan Aksi Kesejahteraan
Hewan (PAKHI) yang telah
dilaksanakan sejak Oktober 2020.
Sebagian kucing liar yang disteril

dalam acara ini telah terlebih
dahulu divaksin rabies pada bulan
November  Januari 2020 oleh
beberapa klinik hewan dan praktek
dokter hewan di Kota & Kab.
Bogor, yaitu: DNA Animal Clinic,
Vetopet, Dialovet Animal Care,
Praktek Mandiri drh. Eka
Nurhayati, Mayda Clinic, Nayaka
Clinic, Cathealth Clinic, Indopet,
Tichi Michi, Syandana Petcare dan
Homey Petcare. PAKHI dan
kolaborasi kegiatan kali ini
didukung penuh oleh Kementrian
Pertanian, PB PDHI, Dinas
Peternakan dan Perikanan Kab.
Bogor dan PDHI Jawa Barat II.
Semoga grand design kegiatan
ini dapat menginspirasi semua
pihak. Umumnya dapat membantu
terwujudnya kondisi kesejahteraan
dan kesehatan sinergis yang
seimbang baik bagi hewan,
manusia, maupun lingkungan
serta khususnya dapat membantu
terwujudnya Indonesia Bebas
Rabies.

TAHUKAH ANDA

TARIF
IKLAN
DI MAJALAH
VETNESIA?
YUK, SILAHKAN KLIK
TAUTAN DI BAWAH INI

http://bit.ly/
iklanVETNESIA

ADVERTISING
HOTLINE :
0818.898.310
Drh. Shinta Rizanti Binol
email : iklan@pdhi.or.id
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Tumbal Tanah
Merah
Oleh : Drh. Megawaty
Iskandar
Penulis adalah kontributor Vetnesia

"

Danang menatap ekskavator
yang tengah mengeruk tanah.
Debu beterbangan
membumbung ke langit,
membentuk awan pekat
kecokelatan. Dia berjalan pelan
menuntun seekor sapi berwarna
hitam mengilap, melintasi
padang rumput yang masih
tersisa di pinggiran tanah merah
tandus.

"
Perbukitan ini menjadi saksi,
betapa Danang hidup di negara
yang kala itu masih sombong
berjubah hijau, sampaisampai
dijuluki zamrud khatulistiwa.
Kemudian dia menyadari, seperti
layaknya khatulistiwa adalah
sebuah garis khayal, maka
perlahanlahan zamrud kehijauan
itu juga serupa imajinasi belaka.
Lenyap. Berganti dengan jalan
jalan panjang aspal yang hitam
dan kelam.
Beberapa bulan lalu,
pembangunan ruas jalan Jalur
Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang
mengitari Gunungkidul telah
dimulai. Proyek itu digadang
gadang akan menciptakan
lapangan kerja baru dan
mendongkrak perekonomian di
desanya. Janji Bupati tidak
bohong, tetapi tidak sepenuhnya
benar. Tetangga Danang memang
telah beralih profesi, dulunya
petani sekarang menjadi tukang
ojek. Ada yang sebelumnya
beternak, kini menjadi penjaga
objek foto di hutan pinus
Mangunan Dlingo. Hidup mereka
tetap saja sama, makan seadanya
dan hutang di manamana.
Hanya Romo saja yang masih
ngotot memelihara sapi dan
memaksa Danang untuk
melanjutkan pendidikan di sekolah

vokasi pada salah satu perguruan
tinggi negeri di Yogyakarta.
“Kamu harus kuliah per
sapian, Nang!” Begitu pesannya
saat itu.
Romo memelihara sapi sejak
Danang belum dapat merekam
memori dalam selsel neuronnya.
Mereka hidup bersama ternak
ternak itu, bahkan pada musim
penghujan, tak jarang beliau
memasukkan mereka ke dalam
rumah–tepat di sebelah pawon
Ibuk.
Bapaknya itu tak pernah
membiarkan sapisapinya
berkeliaran. Beliau senantiasa
menyediakan rumput segar dan air
bersih di kandang. Namun, musim
kering dan proyek ini telah
menggerus lahan hijauan. Pada
akhirnya, Romo menyerah.
Danang diminta menggembalakan
hewanhewan itu ke padang
rumput yang tersisa.
***
“Nang!” Seseorang menepuk
punggung Danang dengan keras.
“Ngagetin aja!” Danang
menoleh dan mendapati sahabat
kecilnya–Aris.
"Jangan bengong, Nang!
Apalagi di lokasi penggalian ini."
Aris menoleh ke kanan dan kiri.

"Banyak kejadian," bisiknya lirih.
"Kejadian apa?" Danang
menendang sebuah kerikil, batu
itu melayang dan memantul
beberapa kali sebelum mendarat
di tanah tandus.
"Belum tahu, ‘kah? Sini duduk,
aku ceritain." Aris
menghempaskan bokongnya di
rerumputan. Danang menatapnya
sebentar, kemudian ikut duduk
beralas tanah.
"Kowe lihat, Nang?" Jari
telunjuk Aris mengarah lurus ke
tengah lokasi penggalian. "Sejak
bukit diratakan, tanah merah ini
mulai meminta tumbal. Mulanya
ternak, sekarang warga."
Alis Danang bertaut, matanya
memicing. "Tumbal bagaimana?"
"Kowe itu kelamaan kuliah,
sih, Nang. Mbok, sering mulih, jadi
tau kondisi desamu." Aris mencibir.
Bibirnya yang tebal mencebik.
"Lha, ini saya pulang. Wis, gak
usah maido. Cerita saja teruskan."
Danang mendorong bahu
temannya.
"Sapisapi mati mendadak,
darah keluar dari mata dan
hidung.” Aris bergidik dan berbisik
lagi. “Dihisap darahnya, Nang.”
Mata Aris membulat, terlihat lucu
dengan rambut kriwilnya.
Danang tertawa kecil.
“Maksudmu ada vampir di desa
kita?”
“Ini bukan lelucon! Coba kowe
takono Romo, sudah berapa
sapinya yang mati? Orang desa
sudah banyak yang berhenti jadi
peternak." Aris memandang lurus
ke tanah merah di depan mereka.
Danang memicing
memperhatikan keseriusan di
wajah bulat Aris. Mungkin Aris
benar, sapisapi Romo memang
semakin sedikit, tetapi mati
kehabisan darah? Danang tidak
pernah mendengar cerita itu.
"Jangan mengadangada

Sumber : https://www.pngwing.com/

Juni 2021

22

CERITA PENDEK
kamu, Ris!"
"Saya bicara fakta. Sejak sapi
sapi semakin jarang, orangorang
desa juga satu per satu mati." Aris
merendahkan suaranya. "Kowe
tahu, Nang? Kemarin Bulik Nana
dan anaknya sakit, lantas
meninggal tidak wajar. Kata Ki
Sugeng, perut mereka busuk dan
organ dalamnya hancur. Mayatnya
mengeluarkan kotoran bercampur
darah, bahkan sampai saat
dikubur."
Danang bergidik. Dua hari lalu
memang tersiar kabar, dua orang
—ibu dan anak—meninggal
bersamaan. "Gak ada
hubungannya sama tanah tandus
itu. Sekarang ini sudah zaman
modern, mana ada tumbal
begituan, sih, Ris?"
"Ya, terserah, kowe mau
percaya apa gak. Orangorang
bilang, almarhum itu beberapa hari
sebelumnya terlihat bengong di
tanah merah. Sampai akhirnya
sakit dan meninggal." Aris berdiri
dan menepuk pantatnya yang
kotor. "Wis, ayo, jangan angon
sapi di sini. Gak percaya, yo,
rapopo, tapi mending waspada."
Meskipun terlihat ragu,
Danang mengikuti langkah Aris
sambil menuntun sapinya.
"Ki Sugeng ngomong apa saja,
Ris?" tanya Danang. Ki Sugeng
adalah Kepala Desa Njarek
sekaligus dukun sakti. Semua
orang di desanya menaruh hormat
dan takut kepada Ki Sugeng.
Aris menoleh dan menatap
waswas. "Kata warga, besok
malam kepala sapi jantan yang
masih perjaka harus ditanam di
lokasi pengerukan jalan itu."
Wajah Danang mendadak
muram. Dia mengeratkan tali

pengikat sapinya di tangannya.
"Apa lagi?"
"Kulitnya dijadikan wayang
kulit, untuk pertunjukan ketika
Malam Satu Suro." Aris menarik
napas berat.
Danang terdiam. Aris menoleh
ke arah sahabatnya dan
menyadari perubahan air wajah
Danang. "Kenapa, Nang?"
"Aku gak tega," jawab Danang
pelan sambil mengelus pucuk
kepala sapinya.
"Eh, sapimu ini yang mau
dijadikan persembahan?" Aris
menelisik hewan besar di sebelah
Danang.
Danang mengangguk lesu.
Mata Aris yang bulat
membelalak. "Woh, Ki Sugeng
memang tak salah pilih, gagah
betul sapimu, Nang!" seru Aris
sambil menepuk tubuh si sapi. "E,
tapi, Nang … kowe tahu dari mana
kalau sapimu masih perjaka?"
"Ya, 'kan belum pernah
dikawinkan."
"Kowe yakin, dia gak pernah,
eng, anu …." Aris menaikkan
alisnya dan tertawa jahil.
"Apa? Gak, lah! Memangnya
kamu!" Danang menggocoh bahu
sahabatnya, yang malah dibalas
Aris dengan gelegak tawa.

TAHUKAH ANDA

TARIF IKLAN
DI MAJALAH
VETNESIA?

(Bersambung)
***
Kowe : Kamu
Mulih : pulang
Gak usah : tidak perlu
maido
mencibir
Wis : sudah
Takono : tanyakan
Rapopo : Tidak apaapa
Angon : Gembala

YUK, SILAHKAN
KLIK TAUTAN DI
BAWAH INI
http://bit.ly/
iklanVETNESIA

ADVERTISING
HOTLINE :
0818.898.310
Drh. Shinta Rizanti Binol
email : iklan@pdhi.or.id

Sumber : https://www.pngwing.com/
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OPINI SEJAWAT

Faktor Penting Penunjang
Keberhasilan Usaha Peternakan
Oleh : Drh. Iwan Berri Prima, M.M
Penulis adalah Pejabat Otoritas Veteriner dan
Dokter Hewan Berwenang Kabupaten Bintan,
Provinsi Kepri

"
Memiliki hewan peliharaan,
seperti hewan ternak
merupakan sebuah prestasi
tersendiri. Bahkan ternak dapat
menjadi simbol kebanggaan
(prestisius) bagi pemiliknya dan
dapat dijadikan sebagai
lapangan usaha bagi
masyarakat, khususnya
masyarakat di perdesaan.

"

Sektor peternakan juga
merupakan salah satu
penyumbang ketahanan pangan di
suatu daerah. Jika ingin
daerahnya aman dari ancaman
krisis pangan, maka seorang
kepala daerah sudah seharusnya
pro terhadap sektor peternakan.
Belum lagi, produk hewan asal
ternak juga terbukti mampu
menyumbangkan protein hewani
yang dapat mencerdaskan
generasi bangsa.
Secara umum, jenis
peternakan yang diusahakan
masyarakat ada dua. Pertama,
usaha peternakan ternak unggas
(ayam ras, ayam buras, ayam
petelur, itik dan lain sebagainya).
Kedua, usaha peternakan ternak
ruminansia (sapi potong, sapi
perah, kambing, kerbau dan lain
sebagainya).

Sumber : https://imgbin.com/

Untuk jenis ternak unggas,
terutama ternak ayam ras (terdiri
dari ayam pedaging dan ayam
petelur), sebagian besar
tatalaksana usaha peternakannya
telah menggunakan sistem semi
modern dan modern. Dengan kata
lain, pengusahaan budidaya
ternak ayam jenis ini telah
memenuhi kaidah dan manajemen
peternakan yang relatif lebih baik.
Buktinya, mulai dari pengadaan
DOC (bibit/ anak ayam), hingga
pemanenan, semuanya tersistem
dengan mempertimbangkan
biosecurity yang cukup ketat.
Wajar, jika keuntungan dalam
bisnis perayam ini cukup
menggiurkan. Meski, kerugiannya
jika terjadi, juga cukup dalam
(besar). Akan tetapi, sejatinya
setiap bisnis mengalami
keuntungan dan kerugian itu
adalah hal yang lumrah. Namun
yang pasti, usaha peternakan
ayam ras merupakan usaha yang
menjanjikan dan patut untuk
dicoba.
Lantas bagaimana dengan
usaha ternak ruminansia? Guna
mendapatkan keberhasilan dan
meminimalisir kerugian, berikut ini
adalah tips yang dapat
diperhatikan dalam usaha ternak
ruminansia. Terutama bagi pemula
untuk memelihara ternak Sapi.
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1. Pelajari dengan baik, tujuan
pemeliharaan ternak. Apakah
untuk penggemukan yang
dipotong untuk dimanfaatkan
dagingnya atau dipotong saat
hari raya Idul Adha (hewan
kurban) atau apakah untuk
pengembangbiakan dengan
tujuan peningkatan populasi.
2. Jika tujuannya untuk
penggemukan, maka jenis
ternak yang dipelihara adalah
jenis hewan jantan.
3. Jika tujuannya untuk
pengembangbiakan, maka
perbanyaklah jenis hewan
betina yang dipelihara.
Perbandingannya bisa 1 jantan
dengan 5 betina, atau jika ingin
memanfaatkan teknologi kawin
buatan atau Inseminasi Buatan
(IB), jumlah jantan bisa lebih
sedikit.
4. Belilah bibit ternak saat usia
dara untuk penggemukan.
Sedangkan untuk
pengembangbiakan,
berdasarkan pengalaman
lapangan penulis, usahakan
belilah indukan (sapi betina)
yang sudah pernah beranak
satu kali. Hal ini untuk
memudahkan dalam proses
pengembangbiakan.Namun jika
tidak ada, maka usahakan pilih
bibit sapi dara (betina) yang
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berperawakan besar.
5. Memelihara sapi jenis Bali
sangat dianjurkan bagi pemula.
Karena sapi Bali memiliki
keunggulan di antaranya tahan
terhadap kondisi lingkungan di
Indonesia dan relatif mudah
dipelihara. Bahkan, bagi
peternak pemula di luar pulau
Jawa, sapi jenis Bali merupakan
jenis sapi favorit yang banyak
dipelihara peternak.
6. Pilihlah sapi yang sehat.
Konsultasikan dengan dokter
hewan jika akan memilih sapi
untuk bibit atau sapi bakalan
(untuk dipotong) yang
dibuktikan dengan surat
keterangan kesehatan hewan
dari dokter hewan.
7. Adapun ciriciri sapi sehat dapat
diamati secara klinis dengan
memperhatikan halhal sebagai
berikut:
a) Keadaan tubuh, sapi yang
sehat biasanya keadaan
tubuhnya akan bulat berisi
(gemuk), tidak adanya
eksternal parasit pada kulit
dan rambut, tidak ada tanda
tanda kerusakan dan
kerontokan pada rambut (licin
dan mengkilat). Selaput lendir
dan gusi berwarna merah
muda. Ujung hidung bersih
dan lembab (tidak kering).
Menurut Sayu Raka Padma
Wulan Sari dkk, yang dimuat
dalam Buletin Veteriner
Udayana edisi Februari 2016,
Suhu tubuh anakan (pedet)
sapi bali umur 46 bulan
adalah 38,62 ± 0,17°C.
b) Sapi yang sehat juga berdiri
dengan kokoh, ditopang oleh
keempat kakinya, tidak
adanya cairan pada lubang
kumlah (mata, telinga,
hidung, anus dan kemaluan
untuk betina), terdapat
sepasang testis yang normal
pada jantan.
c) Sikap dan tingkah laku, Sapi
yang sehat biasanya akan
peka terhadap lingkungan
(aktif). Bila diberi pakan,
maka akan merespon untuk
makan, juga memiliki
keinginan untuk minum
(nafsu makan dan minum
baik). Sapi yang terus
menerus tiduran memberikan

kesan bahwa sapi tersebut
sakit atau mengalami
kelelahan. Selanjutnya,
ternak yang sehat juga
memiliki pandangan mata
yang tajam, tidak sayu dan
tidak murung.
d) Pernapasan dan denyut
jantung, Pernafasan Sapi
sehat bernafas dengan
tenang dan teratur, kecuali
ketakutan, kerja berat, udara
panas dan sedang tiduran
biasanya akan lebih cepat.
Menurut Sayu Raka Padma
Wulan Sari dkk, yang dimuat
dalam Buletin Veteriner
Udayana edisi Februari 2016,
pada anakan (pedet) sapi
Bali umur 46 bulan frekuensi
respirasi sebesar 38,40 ±
6,98 kali/menit, frekuensi
pulsusnya 86,20 ± 6,24 kali/
menit, dan frekuensi degup
jantung: 86,11 ± 4,87 kali/
menit.
e) Pencernaan, pada sapi sehat
memamah biak dengan
tenang sambil istirahat/
tiduran. Setiap gumpalan
pakan di kunyah 6070 kali.
Pembuangan kotoran dan
urin normal, namun jika
ternak mengalami
kecacingan, biasanya
ditandai dengan perut yang
membesar, badan kurus dan
rambut akan menggimbal.
Selain itu, kotoran ternak
yang cair dan mengotori area
anus juga menjadi indikasi
adanya gangguan
pencernaan.
8. Pilihlah ternak yang memiliki
penampilan fisik yang baik.
Untuk ternak potong,
penampilan fisik berpengaruh
terhadap kuantitas daging sapi
dan keekonomian pemotongan
sapi. Biasanya sapi jantan
cenderung lebih berotot.
Sedangkan sapi betina produktif
dilarang untuk dipotong.
Adapun Penampilan fisik yang
harus diperhatikan diantaranya
adalah :
a) Ukuran badan panjang dan
dalam, adanya rusuk
panjang memungkinkan sapi
mampu menampung jumlah
makanan yang banyak.
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b) Bentuk tubuh segi empat.
Pertumbuhan tubuh bagian
depan, tengah dan belakang
serasi serta memiliki garis
badan atas dan bawah yang
sejajar.
c) Paha sampai pergelangan
penuh berisi daging.
d) Dada lebar dan dalam serta
menonjol ke depan.
e) Kaki besar dan kokoh.
Sedangkan untuk ternak bibit
(indukan betina), sebagaimana
dilansir situs
pakanternaknutrifeed.co.id,
perhatikan halhal berikut ini:
1) Pilih ternak betina yang cukup
umur. Faktor umur sangat
berpengaruh pada tingkat
produksi dan reproduksi sapi.
Jadi, pilihlah sapi yang telah
cukup umur agar nantinya
pengembangbiakannya lebih
optimal. Umur sekitar 1824
bulan adalah umur yang ideal
bagi sapi betina untuk mulai
menjadi sebagai indukan.
2) Perhatikan eksterior sapi.
Caranya adalah dengan melihat
langsung tampilan fisiknya.
Selayaknya dalam memilih
pejantan unggul untuk ternak
potong, calon indukan betina
unggul untuk ternak
pengembangbiakan juga harus
memenuhi kriteria. Hal ini juga
tertuang dalam Permentan
Nomor 19 Tahun 2012,
Persyaratan Mutu Bibit dan
Benih Ternak.
Selanjutnya, secara umum
indukan betina unggul setidaknya
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a) Sehat dan tidak cacat. Kondisi
bakal indukan tentu saja harus
sehat. Mata dan kulit terlihat
mengkilap, warna tubuh juga
harus sesuai dengan
bangsanya. Selain itu bakal
indukan betina yang unggul
biasanya cenderung bertanduk
pendek. Untuk menyatakan
kesehatan ternak, sebaiknya
senantiasa berkonsultasi
dengan dokter hewan di tempat
anda.
b) Kaki besar dan lurus. Hal ini
bertujuan agar nantinya ternak
mampu menopang tubuhnya
dengan baik terutama saat
bunting.
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c) Ukuran tubuh sapi ideal, tidak
terlalu gemuk dan tidak kurus.
Pasalnya jika terlalu gemuk,
sapi akan malas dan tingkat
kemandulan lebih tinggi.
Sementara itu akan
membahayakan sapi itu sendiri
bila tubuhnya terlalu kurus.
d) Berdimensi lebar. Sapi betina
untuk indukan yang unggul
memiliki pertumbuhan dimensi
yang lebar dibagian tubuh
tertentu. Seperti pada tulangan
atas dan pantat. Tulangan atas/
punggung yang lebar
menandakan organ dalam lebih
besar sehingga membantu
produktivitas lebih tinggi.
Sedangkan dimensi pantat yang
lebar dapat memudahkan sapi
proses melahirkan.
e) Memiliki ambing susu yang
ideal. Pilihlah calon indukan
yang ambing susunya tampak
menggantung dan ukuran
putingnya sama besar. Hal ini
menjadi salah satu tanda tingkat
reproduksi dan kesuburan induk
betina baik.

Sumber : https://
www.idntimes.com/

Berdasarkan uraian ini, wajar
jika keberhasilan usaha
peternakan memiliki kriteria
tertentu dalam pelaksanaannya.
Hal ini agar dalam memelihara
ternak (sebagai mahluk hidup),
tidak berakhir pada kegagalan
(kematian). Selain itu, semoga
dengan semakin meningkatnya
konsumsi pangan asal hewan,
seperti daging, susu dan telur, ini
semakin meningkatkan intensi
(minat) generasi milenial untuk
menjalankan usaha (bisnis)
peternakan. Terlebih, urusan
pangan, merupakan urusan wajib
yang harus diusahakan guna
mendukung ketahanan pangan di
daerah. Semoga!

IKLAN
Sebagai salah satu alat komunikasi, iklan
mempunyai banyak peran dalam
menyampaikan pesan pada khalayak ataupun
target market perusahaan. Membuat iklan
bagi seseorang yang memiliki usaha menjadi
salah satu kebutuhan penting guna
mendukung pergerakan usahanya, baik untuk
jangka pendek, jangka menengah maupun
panjang.

TAHUKAH
ANDA

TARIF
IKLAN
DI MAJALAH
VETNESIA?

YUK, SILAHKAN KLIK
TAUTAN DI BAWAH INI

http://bit.ly/
iklanVETNESIA

ADVERTISING
HOTLINE :
0818.898.310
Drh. Shinta Rizanti Binol
email : iklan@pdhi.or.id
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Apakah BTS Sampai Harus Turun
Gunung?
Oleh : Drh. Cholil
Rahman
Penulis adalah redaktur majalah
Infovet

"
Beberapa waktu yang lalu
stakeholder dan insan
perunggasan yang digagas oleh
PINSAR melakukan rangkaian
kegiatan edukasi gizi ayam dan
telur 2021. Puncak kegiatan
tersebut berakhir di Bogor yang
juga dimeriahkan oleh Menko
Perekonomian dan Menteri
Pertanian, dibagikan juga ribuan
paket ayam dan telur untuk
masyarakat secara cuma –
cuma.

"
Tentunya kegiatan ini bertujuan
untuk meningkatkan konsumsi
daging dan telur ayam di
masyarakat Indonesia. Sebagai
catatan dan sudah banyak kita
tahu dari berbagai sumber data
bahwa konsumsi per kapita daging
dan telur ayam Indonesia masih
rendah, bahkan dari negara
tetangga kita Malaysia.
Ini tentunya menjadi PR bagi
semua stakeholder yang
berkecimpung di dunia
perunggasan, mengingat bahwa
Indonesia merupakan salah satu
dari sepuluh besar produsen telur
dunia dan telah mencapai
swasembada pada daging ayam
ras sejak lama.
Kampanye makan daging dan
telur ayam pun ramai dihelat, duta
ayam dan telur juga dipilih,
masyarakat ramai – ramai diajak,
diedukasi, bahkan diberikan
produk daging ayam dan telur
secara gratis. Namun apa daya,
hal tersebut belum mampu
mengangkat konsumsi daging dan
telur ayam Indonesia secara
signifikan.
Ditengah kebuntuan dalam
mengampanyekan konsumsi
daging dan telur ayam, terjadi juga

Sumber : https://www.revolusitekno.com//

suatu fenomena mencengangkan
yang ada hubungannya dengan
produk perunggasan. Salah satu
restoran fast food terkemuka dunia
kita sebut saja Mc Donald’s,
melakukan kolaborasi dengan BTS
salah satu boy band asal Negeri
ginseng yang tengah tren di
kalangan generasi milenial.
Kolaborasinya sepele, mereka
meluncurkan menu bertajuk BTS
Meal yang isinya naget ayam,
kentang goreng, dan minuman
ringan dimana terdapat bumbu
spesial yang sifatnya limited
edition alias terbatas. Harganya
pun relatif murah, hanya dengan
Rp. 50.000, kita sudah bisa
menikmati menu bertajuk boy
band tersebut. Tak disangka animo
masyarakat Indonesia terutama
para fans boy band tersebut
sangatlah tinggi. Hal ini terlihat
dari menjamurnya antrean di
berbagai gerai Mc Donald’s
sehingga menyebabkan ditutupnya
gerai – gerai tersebut karena
menyalahi aturan kerumunan
terkait Covid19.
Mc Donald’s pun sukses
meraih cuan dari hasil
kolaborasinya dengan BTS, entah
berapa ratus maupun ribu item
terjual, kolaborasi tersebut sukses
menghebohkan jagat maya dan
dunia nyata di Indonesia. Nah
berkaca dari hal tersebut ada
beberapa hal yang mungkin dapat
diadopsi dari kesuksesan Mc
Donald’s.
Pertama, sosok sentral alias
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selling point dari larisnya produk
adalah BTS alias sosok yang
sedang tenar, digandrungi, dan
memiliki basis massa besar.
Kampanye makan ayam dan telur
hendaknya juga memiliki sosok
serupa, hendaknya pililhlah orang
yang terkenal, digandrungi, dan
memiliki basis massa besar. Kita
tidak kehabisan sosok seperti itu di
negeri ini kan?. Perlukah saya beri
contoh sosok – sosok tersebut?,
saya rasa pembaca lebih pintar
dalam menentukan kiranya siapa
figur yang cocok, lalu kemudian
lantiklah sosok tersebut sebagai
icon.
Kedua, ramaikan sosial media
sejadijadinya. Hebohnya
kolaborasi Mc Donald’s dan BTS
nyatanya sudah lama digembar
gemborkan di dunia maya. Negara
yang menjadi sasaran jual juga
bukan hanya Indonesia, tapi
Negara lainnya. Namun karena di
Indonesia boy band tadi
penggemarnya sangat banyak,
Negara kita pun viral dibuatnya.
Promo di media sosial tidak hanya
dilakukan oleh Mc Donald’s, tetapi
juga dilakukan antar fans, bahkan
lintas Negara. Mereka dengan
senang hati saling mengingatkan
fans BTS di Negara lain bahwa
produk tersebut akan mulai dijual
di Negara mereka per tanggal
sekian, sehingga mereka pun
sudah bersiap. Kita pun juga bisa
terus meramaikan dunia maya
dengan konten – konten berbau
perunggasan, mulai dari hulu
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Sumber : https://portaljogja.pikiranrakyat.com/

sampai hilir yang menarik bagi
masyarakat. Pentingnya
menguasai dunia maya juga
sebagai alat penangkal hoax yang
beredar di dunia peternakan
khususnya perunggasan.
Ketiga, segmentasi market
jelas terlihat. Mc Donald’s dan BTS
dalam hal ini jelas mengincar
kalangan milenial yang juga
merupakan seorang ARMY
(sebutan penggemar BTS). Dalam
hal ini, juga akan berkaitan dengan
nomor satu yang saya sebutkan
tadi. Sebagai contoh, ketika
menargetkan ibu rumah tangga
sebagai target market, kalau boleh
saya beri saran seharusnya
stakeholder menggaet “Mas Al”
dan “Mbak Andin” yang tengah
viral di kalangan ibu rumah tangga

yang memang getol menonton
sinetron. Saya yakin dengan
ditunjuknya mereka sebagai duta
ayam dan telur, akan lebih
berkesan bagi para ibu rumah
tangga.
Keempat, harga adalah
segalanya. Dengan harga yang
relatif murah, konsumen sudah
dapat menikmati menu ala
idolanya. Inilah dia yang
sebenarnya menjadi poin utama
(meskipun saya meletakkannya di
poin terakhir). Sebagai contoh,
dulu produsen sepatu olahraga
asal Jerman juga pernah
berkolaborasi dengan BTS
meluncurkan sepatu casual versi
BTS. Namun karena banderolnya
yang mencapai hampir 2 juta
rupiah, hanya beberapa fans saja

yang dapat menikmatinya, itupun
juga limited edition.
Telur dan daging ayam
hendaknya juga ramah di kantong
konsumen, agar dapat diakses
setiap saat oleh masyarakat. Oleh
karenanya selain efisiensi di hulu
dan hilir, rantai tata niaga
perunggasan juga harus dibenahi
agar harga di tingkat konsumen
tidak melangit. Isu lain yang terkait
dengan harga komoditas ini
adalah wacana akan
diberlakukannya Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) sebesar
12% pada sembako termasuk
daging (tidak disebutkan spesifik
daging apa), susu, telur, jagung,
dan kedelai.
Menurut hemat saya, ini
adalah sesuatu yang cukup gila
apabila pemerintah
mengejawantahkan wacana ini
pada saat pandemi, bahkan pada
saat tidak dalam kondisi pandemi,
ini adalah hal yang gila. Apalagi
jika jagung dan kedelai sampai ikut
dipajaki juga, bukan hanya
konsumen yang akan menjerit,
harga pakan unggas juga pasti
akan otomatis naik.
Jika benar wacana ini
diimpelementasikan, maka jangan
harap konsumsi telur dan daging
ayam kita akan naik, yang ada
malah ada sebaliknya. Logikanya
begini, tidak diberi pajak saja
konsumsi kita rendah, apalagi
diberi pajak?. Lalu di tengah
ketidakpastian wacana ini, kita
semua berharap presiden turun
gunung agar membatalkan
wacana tersebut, seperti biasa,
presiden selalu datang belakangan
sebagai penyelamat. Tapi, apa
perlu sampai presiden yang turun
gunung?, kenapa tidak BTS Saja?.
(CR)

kirimkan artikel dan foto melalui email :
majalahvetnesia@gmail.com
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Drh. Cucu Kartini Sajuthi
Darinya Kita Banyak Belajar,
tentang Perjuangan,
Pengabdian, dan Dokter
Hewan Profesional
"
Dokter cucu, begitu ia biasa dipanggil. Lahir dari keluarga
sederhana, 27 Agustus 1959, Kakeknya seorang petani
dan papanya almarhum Oey Kim Ouw seorang “mekanik
“ otodidak sebagai wirausaha mandiri menghidupi
keluarganya menjadi tukang las karbid, service
TV dan bengkel mobil, membantu masyarakat
kecil sekitar kota Cikampek. Mamanya Almh
(Lie Beng Nio) seorang wanita sederhana
sebagai ibu rumah tangga yang sabar.
Keduanya pendidikan SR (Sekolah Rakyat)
yang juga tidak tamat. Meskipun hidup
sederhana, tetapi selalu mengandalkan
kepercayaan diri, kejujuran, welas asih, dan
harga diri yang tinggi.
"
Sejak TK sampai SMA, dokter
Cucu sekolah di sekolah negeri, ia
belajar budi pekerti dan mengikuti
pelajaran agama Islam, iya, ia
boleh mengikuti pelajaran agama
teori untuk dapat nilai raport tetapi
tidak diharuskan sholat. Begitu
indahnya perbedaan dihargai.
Saat di SMAN di kecamatan
Cikampek, dokter Cucu masuk the
best of three, sehingga mendapat
kesempatan undangan Program
Perintis/PP II (besutan Prof Andi
Hakim Nasution, pada saat itu
untuk masuk perguruan tinggi
negeri proses seleksinya melalui
SKALU/Sekretariat Kerjasama
Antar Lima Universitas yakni UI,
ITB, IPB, UGM dan Unair. Seleksi
pertama adalah PP I dan
dilanjutkan PP II ), lalu diterima di
IPB tahun 1977 tanpa testing .
Dengan terengahengah
menyusul para mahasiswa dari
kota besar dan swasta lainnya,
ahirnya ia lulus ke tingkat II. Di
tingkat II (saat itu baru pembagian
jurusan) ia terjaring di pilihan ke 3
(FKH), padahal pilihan pertama
ingin masuk Fateta (Fakultas
Teknologi Pangan). Dengan sedih,

menangis dan kecewa, sore
harinya ia pulang ke rumah sambil
mengungkapkan kehawatirannya.
Bayangannya kala itu ‘DRH
MADESU’ (masa depan suram),
ia takut akan membebani orang
tua daripada harapan mampu
membantu membiayai kehidupan
orang tua dan adik adik (3
perempuan) yang masingmasing
berbeda usia 4 , 8 dan 10 tahun di
bawahnya.
Nasihat papa menguatkannya,
“Besok balik lagi ke Bogor,
kamu harus percaya pada
kemampuan dirimu sendiri,
harus jadi mangga yang matang
di pohon meskipun berserat,
daripada kamu jadi mangga
harum manis yang semua orang
tahu, tapi mentah”.
Perumpamaan itu muncul karena
keluarganya memang tumbuh di
desa dengan warisan tanah
kakeknya yang petani dengan
ditumbuhi banyak pohon mangga
dan buah buahan lainnya.
Singkat cerita, dokter Cucu
lulus tepat waktu. Setelah lulus
SKH, ia sempat bekerja di PT.
Primates untuk karantina primata
selama 1 tahun, dan setelah

Juni 2021

29

mendapatkan gelar ‘drh’ ia
menikah dengan drh. Dondin dan
tinggal di rumah ibu mertua
(Komaladewi) seorang single
parent tangguh (ayah mertua
meninggal saat suami masih
SMP) . Tahun 1983, dokter Cucu
memulai karir praktisi
mandirinya, dengan praktek di
garasi rumah mertua , termasuk
merintis house visit di pagi hari
selama 24 tahun.
Tepatnya tahun 1994, menjadi
titik pangkal berdirinya praktek
‘drh 24 jam’ dengan menyewa
gedung di Bungur besar selama 3
tahun. Selanjutnya th 1997 dari
modal kerja keras, keuletan,
kejujuran, saling percaya, positive
thinking, segala doa orang orang
terkasih, serta Berkat Tuhan,
akhirnya mempunyai gedung
sendiri di Kompleks Ruko Nirwana
Sunter Asri tahap 3 Sunter.
Tahun 2000, dokter Cucu
membangun kelompok bersama
dengan cabang di Green Garden,
sedangkan beberapa klinik di
Sunter merupakan perpanjangan/
perluasan dari PDHB 24 jam
tersebut. Kemudian sejak tahun
2004 sampai sekarang, perlahan
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PDHB menambah menumenu
terkait menu special interest
(maternity, geriatry, klinik kucing,
ophthalmology, dermatology,
cardiology, dentistry, bedah umum
dan orthopedic, neurologi dan
rehabilitasi) semua menu di atas
dalam rangka memberdayakan
SDM dan profesionalisme para
dokter hewan milenials.
Menumenu tersebut dibentuk
atas dasar dan penyesuaian
terkait banyaknya kasus penyakit
yang dihadapi, permintaan pasar,
loyalitas/integritas dan minat dari
Sumber Daya Manusia PDHB
yakni para dokter hewan, serta
sarana alatalat penunjangnya,
karena PDHB group dibentuk
atas modal kerja para dokter
hewannya, bukan oleh investor.
Sebagai seorang dokter
hewan, dokter Cucu paham betul
bahwa dalam profesinya
continuing education itu adalah
keharusan. Mulai tahun 1996
sampai tahun 2019 sebelum covid
19, hampir tiap tahun, ia terus
mencari dan menggali keilmuan
dengan mengikuti beberapa
kursus, seminar, magang/sebagai
observer, Distance Education
learning yang diambil dari manca
negara. Kemudian berusaha
mengaplikasikan keilmuan
tersebut dari semua kasus yang
ada di meja praktek, membaginya
pada sesama kolega group
dengan Continuing Education/CE
untuk internal setiap bulan.
Termasuk, memberikan
kesempatan pada kolega yang
loyal dan berintegritas untuk ikut
beberapa pelatihan, seminar dan
kursus serta magang di negara
ASEAN, dan manca negara.
Selain itu, dokter Cucu dan tim
juga melakukan pengabdian
masyarakat lewat kerjasama atau
Memorandum Of Understanding/
MOU dengan FKH IPB,
memberikan bimbingan dan
latihan pada mahasiwa Ko
Asistensi/KO–AS dari FKH
Universitas Brawijaya, Malang
dan FKH Universitas Cendana,
Kupang. Yang ternyata
merupakan “muatan/beban”
tersendiri di tengah kesibukannya
sebagai praktisi yang sibuk dan
tuntutan klien yang tinggi, namun
niat baik dan keihlasan, positive

thinking yang terukur tetap harus
ditanamkan dalam menjalankan
‘Amanah” seperti yang diingatkan
oleh Drh Wiwiek Bagdja sebagai
ketua PDHI masa itu.
Banyak juga dokter hewan
yang baru lulus belajar di tempat
praktek yang dirintisnya,
beberapa yang konsisten ahirnya
bergabung dan mengikuti misi dan
visi perusahaan, meskipun tidak
mudah tetapi tetap harus dijadikan
acuan. Semoga sedikit cerita
tentang dokter Cucu ini bisa
diambil maknanya untuk kemajuan
profesi dokter hewan dalam
menyayangi dan menghargai
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kariernya sebagai dokter hewan
praktisi dan atau sebagai dokter
hewan entrepreneur.
Cerita lebih lengkap tentang
dokter Cucu bisa Anda baca
dalam sebuah buku yang ditulis
oleh Istiani, sebuah buku yang
berisi buah pemikiran dokter Cucu,
sebuah buku yang berjudul
‘Menjadi Dokter Hewan
Profesional’yang juga menjadi
referensi penulisan Profil kali ini,
dengan izin dari penulisnya. Kita
doakan, semoga dokter Cucu
sekeluarga senantiasa sehat, agar
terus bisa menebar manfaat.
Aamiin. (Vetnesia)

RESENSI BUKU

Hari-hari Calon Dokter
Hewan Depresi
Oleh : Drh. Pamorsinta Alif F.
Penulis adalah Bendahara II Majalah Vetnesia
Dokter Hewan? Apaan sih?
Apa sama dengan dokter umum?
Apa mereka itu dokterdokteran?
Cabecabean? Atau ladaladaan?.
Benda apa sebenarnya mereka?.
Dokter hewan itu unik. Kenapa?
Karena spesies hewan di Bumi ini
banyak banget. Semuanya harus
kami pelajari hanya dalam waktu 5
setengah tahun di kampus. Dan,
tentu tak gampang. Ada banyak
resiko yang mesti ditanggung.
Tertular penyakit dari hewan,
cidera karena ulah pasien yang
“menggemaskan” seperti harimau
misalnya, hingga risiko ditinggal
menikah karena waktu studi yang
lama. Huft..
Dan. Kehidupan koas adalah
salah satu fase yang sangat
menarik untuk diceritakan. Dalam
fase ini, kita bisa melihat kisah
dibalik layar seorang dokter
hewan sebelum ia terlihat keren
menggunakan jas putih
kebanggaan. Sebelum mereka ber
selfie ria di ruang operasi dan
sebelum mereka tampil hebat saat
menyuntik dan menulis resep
obat. Karena itu, izinkanlah kami

sedikit menertawai diri dengan
pengalaman ajaib kami, yang
mungkin daapt membuat banyak
orang tersenyum. Karena tawa
dan senyum adalah merupakan
obat mujarab, sehingga hidup
Anda menjadi sehat wal’afiat.
Petikan salah satu isi buku
yang ditulis oleh salah satu
mahasiswa kedokteran hewan IPB
berhasil masuk dalam ebook
Gramedia. Tulisan yang
menggunakan bahasa ringan,
mudah di pahami, dan
mengandung humor menjadikan
buku ini lebih menarik.
Dalam buku ”Harihari Calon
Dokter Hewan Depresi”,
menceritakan tentang bagaimana
dunia perkuliahan dokter hewan.
Baik saat mengemban sarjana
maupun saat menjalani dunia
koas. Kisahkisah lucu juga
menghiasi cerita dalam buku ini.
Buku ini sangat cocok di baca
untuk semua kalangan dokter
hewan, sebagai hiburan di sela
kesibukan serta bernostalgia
tentang jaman dahulu saat masih
menjalani pendidikan dokter

Penulis
Tanggal rilis
Jumlah hal
Harga

: Rifky Rizkianto
: 23 Oktober 2017
: 198
: Rp. 49.000

hewan. Mahasiswapun juga
sangat dianjurkan untuk membaca
buku ini. Guna memberi
semangat, berbagi pengalaman
dan juga menjadi motivasi agar
belajar di Fakultas Kedokteran
Hewan lebih enjoy dan menikmati
setiap prosesnya dengan baik.
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Heat Stress, Tantangan
Industri Perunggasan di
Daerah Tropis
Oleh : Drh. Thomas Emanuel M. Nahak, M.Sc
Penulis adalah Medik Veteriner, Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

"
Industri perunggasan merupakan salah satu industri terbesar yang
ada dan berkembang di Indonesia. Keberadaan industri
perunggasan ini turut serta berkontribusi dalam pemenuhan
kebutuhan nutrisi baik dalam bentuk daging, telur dan hasil olahan
lainnya. Perkembangan industri perunggasan tercermin dengan
salah satunya adalah peningkatan jumlah produksi daging ayam ras
dari tahun ke tahun. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS),
produksi daging ayam ras pedaging terhitung sejak tahun 2010
yaitu sekitar 1,21 juta ton meningkat menjadi 3,28 juta ton pada
tahun 2020. Peningkatan jumlah produksi ini pun sejalan dengan
tingkat konsumsi daging ayam ras, yaitu tahun 2010 sebesar 2010
sebesar 3,55 Kg/kapita/tahun menjadi 12,79 Kg/kapita/tahun pada
tahun 2019 (BPS, 2010; Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS,
2019 ).

"
Indonesia sebagai negara
dengan iklim tropis, tentunya
terdapat musim kemarau yang
menyebabkan suhu lingkungan
yang tinggi. Kondisi ini kemudian
menjadi salah satu tantangan yang
harus dihadapi oleh para pelaku
industri perunggasan terutama
yang bergerak di bidang
peternakan ayam ras pedaging
(broiler) dan petelur (layer) karena
dapat menggangu pertumbuhan
dan produktifitas. Secara
sederhana, gangguan
pertumbuhan dan produktifitas ini
disebabkan karena suhu
lingkungan yang tinggi serta dapat
menyebabkan ayam menjadi stres.
Kondisi stres seperti ini biasanya
disebut dengan istilah heat stress.
Stres merupakan suatu respon
biologis dari tubuh terutama
hewan akibat adanya gangguan
keseimbangan fisiologis ataupun
gangguan homeostasis.
Gangguan keseimbangan ini
disebabkan oleh variasi kombinasi
faktor lingkungan seperti sinar
matahari, iradiasi termal, suhu
lingkungan, kelembaban dan
karakteristik hewan seperti
spesies, laju metabolisme dan
mekanisme termoregulasi (Lara

dan Rostagno, 2013). Heat stress
merupakan suatu keadaan
dimana hewan mengalami stress
akibat panas yang dihasilkan
tubuh melebihi kapasitas
kemampuan hewan untuk
membuang panas tersebut ke
lingkungan. Heat stress sering
terjadi pada hewan karena suhu
lingkungan yang lebih tinggi dari
suhu nyaman hewan (Thermo
Neutral Zone). Salah satu hewan
yang rentan terhadap terjadinya
heat stress pada daerah tropis
adalah unggas. Unggas tergolong
hewan homeothermic (berdarah
panas) dengan ciri spesifik tidak
memiliki kelenjar keringat serta
hampir semua bagian tubuhnya
tertutup bulu. Kondisi biologis
seperti ini menyebabkan ternak
unggas dalam kondisi panas
mengalami kesulitan membuang
panas tubuhnya ke lingkungan.
Telah disebutkan diatas bahwa
heat stress disebabkan oleh suhu
lingkungan yang lebih tinggi dari
suhu nyaman ayam.
Pertanyaannya adalah, apa yang
dimaksud dengan suhu nyaman
ayam? Suhu nyaman ayam
adalah suhu yang dapat membuat
ayam dapat melepaskan panas
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Sumber : https://www.nutrex.eu/

tubuh yang dihasilkan akibat
proses metabolisme dalam tubuh
ke lingkungan sehingga ayam
dapat mempertahankan suhu
tubuh normalnya. Secara
sederhana, dapat dikatakan
bahwa suhu nyaman ayam
merupakan suhu yang dapat
membuat ayam menjadi nyaman
tanpa mengalami stres sehingga
dapat mengekspresikan tingkah
laku secara normal dan bertumbuh
secara optimal. Berapakah suhu
nyaman ayam? Menurut Donald
dan William (2002) suhu nyaman
ayam bergantung pada berat
badan, jumlah bulu, aklimatisasi;
dan status dehidrasi. Lebih lanjut
Schelee et al. (2014) membagi
suhu nyaman ayam broiler
berdasarkan umur, yaitu umur 1
minggu sampai 5 minggu yaitu
secara berurutan 29°C33°C,
30°C39,5°C, 26°C28,5°C, 23°C
27°C dan 18°C24°C.
Heat stress dapat terjadi dalam
2 kondisi yaitu secara akut dan
kronis. Kedua kondisi tersebut
tentunya memiliki dampak buruk
pada berbagai aspek seperti
performa produksi, performa
reproduksi, ekonomi dan
kesejahteraan hewan (Scanes,
2015; Abbas et al., 2017;
Abdelnour et al., 2018). Ketika
ayam mengalami heat stress,
maka akan muncul beberapa
gejala klinis diantaranya adalah
panting dengan gejala ayam
membuka mulut, mengepakan
sayap dan merunduk ke arah
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tanah, mengurangi gerakan,
menutup mata secara perlahan,
peningkatan konsumsi air,
penurunan nafsu makan,
penurunan ukuran telur dan
kualitas cangkang yang buruk
(Nardone et al., 2010; Dayyani and
Bakhtiyari, 2013). Tentunya
beberapa gejala klinis diatas
bukan merupakan gejala yang
bersifat spesifik, mengingat
terdapat berbagai jenis penyakit
yang mempunyai gejala klinis
serupa. Misalnya penurunan
ukuran telur dan kualitas cangkang
telur juga merupakan gejala yang
muncul pada penyakit Infectious
Bronchitis (IB) dan Egg Drop
Syndrome (EDS) pada ayam
petelur. Namun, beberapa gejala
klinis yang paling umum, mudah
diamati dan sering terjadi ketika
ayam mengalami heat stress
adalah panting dimana ayam akan
membuka mulut kemudian diikut
dengan mengepakan sayap dan
merunduk ke tanah, peningkatan
konsumsi air dan penurunan nafsu
makan.
Pada aspek performa produksi,
heat stress dapat menyebabkan
berbagai dampak negatif seperti
peningkatan nilai Feed Convertion
Ratio (FCR), penurunan berat
badan, menekan pertambahan
berat badan, penurunan produksi
telur, penurunan ukuran dan
kualitas telur, penurunan fertilitas
dan daya tetas telur. Pada
parameter fisiologi, heat stress
dapat menyebabkan peningkatan
pH plasma darah dan pH di dalam
sel dan menyebabkan respirasi
alkalosis. Pada sistem imun dan
sistem pencernaan, heat stress
dapat menyebabkan penurunan
berat organ limfoid dan penuruan
level antibodi dalam serum,
penurunan kecernaan karbohidrat,
protein dan lemak yang berujung
pada manifestasi diare berair
(Saeed et al., 2019). Selain itu,
heat stress dapat menyebabkan
perubahan sekresi hormonal
dimana kondisi heat stress akan
mengaktifkan Hypothalamic
PituitaryAdrenal (HPA) cortical
system dan merangsang
hipotalamus untuk menghasilkan
corticotrophinreleasing factor,
kemudian merangsang pituitari

untuk pelepasan
Adrenocorticotropic Hormone
(ACTH). Sekresi ACTH
menyebabkan selsel jaringan
korteks adrenal berproliferasi
mengeluarkan kortikosteroid yang
akan berdampak buruk pada
kesehatan dan pertumbuhan
unggas (Nesheim et al., 2005;
Etches et al., 2008), karena
peningkatan kortikosteroid dapat
menginduksi glukoneogenesis
serta mengganggu fungsi
kekebalan tubuh dan jaringan
limfoid (Virden dan Kidd, 2009).
Setelah mengetahui berbagai
dampak negatif yang ditimbulkan
akibat heat stress yang sudah
diuraikan diatas, maka pasti
penting juga untuk mengetahui
bagaimana caranya untuk
mengatasi heat stress sehingga
dapat mencegah, menekan dan
meminimalisir dampak negatif
tersebut. Secara garis besar,
terdapat 2 cara yang dapat
dilakukan yaitu, secara
manajemen teknis mekanik dan
manajemen strategi nutrisi.
Manajemen teknis mekanis
merupakan metode yang dititik
beratkan pada desain dan kondisi
kandang, serta penggunaan alat
dan bahan yang dapat
mengurangi cekaman panas
misalnya penggunaan aluminium
sebagai bahan atap,
memaksimalkan penggunaan
exhaust fan, cooling pad,
memperbaiki ventilasi dan
menyediakan naungan diatas
tangki penampung air minum.
Manajemen strategi nutrisi
dilakukan dengan tujuan sebagai
tindakan promotif dengan
memberikan vitamin yang memiliki
fungsi sebagai antioksidan yaitu
vitamin C dan E, pemberian
elektrolit, pemberian prebiotik dan
probiotik serta penggunaan asam
amino sintetik. Beberapa cara lain
yang dapat dilakukan adalah
dengan mengontrol aktifitas di
kandang seperti tidak melakukan
potong paruh pada kondisi puncak
panas dan juga menjaga kualitas
litter agar tetap dalam kondisi
kering (Ranjan et al., 2019).

Juni 2021

33

TAHUKAH ANDA

TARIF IKLAN
DI MAJALAH
VETNESIA?

YUK, SILAHKAN KLIK
TAUTAN DI BAWAH
INI
http://bit.ly/
iklanVETNESIA

ADVERTISING
HOTLINE :
0818.898.310
Drh. Shinta Rizanti Binol
email : iklan@pdhi.or.id

RISET DAN KASUS
"

Gambar 1. Anakan ayam broiler dan petelur/layer yang terserang IBD, tampak lemas,
mengantuk, bulu berdiri dan diare dengan warna keputihan

TETAP P.D. TERHADAP IBD
Oleh : Drh. Sulaxono Hadi dan Drh. Ratna Loventa S.
Penulis adalah Medik Veteriner Ahli Madya dan Medik Veteriner Ahli Pertama
Ayam merupakan komoditas
yang rentan penyakit, tapi dengan
manajemen biosekuriti dan
pencegahan dengan vaksinasi
yang ketat, pemeliharaan ayam
dari mulai DOC hingga usia
produksi atau siap panen dapat
diamankan. Ada beberapa
penyakit yang perlu dicegah
munculnya pada ayam, salah
satunya adalah Infectious Bursal
Disease (IBD). Penyakit yang
menular, menyerang ayam muda
berumur 3–6 minggu bersifat akut,
menyerang bursa fabrisius dan
berbagai kelenjar limfoit,
menghancurkan sistem
pertahanan tubuh, bersifat
imunosupresif. Peternak bisa tetap
percaya diri bila melakukan
vaksinasi dengan baik.

Asal mula penyakit ini
diketahui di Amerika Serikat.
Cosgrove (1962) adalah orang
pertama yang menemukan dan
melaporkan kejadian penyakit ini
di daerah Gumboro, Amerika
Serikat. Dikenal pertama kali
dengan sebutan Infectious Bursitis
karena perubahan patologis yang
mencolok terlihat adanya
peradangan akut pada bursa
fabricius. Pada periode tahun
1960–1964 penyakit menyebar ke
sebagian besar wilayah di benua
Amerika. Antara tahun 1962–
1971, penyakit menyebar ke
Eropa, dan tahun 1966–1974
menyebar ke Afrika, Asia serta ke
benua Australia. Infeksi telah
terjadi secara global.
Pengenalan Klinis Penyakit

Gambar 2. Perkembangan populasi ayam di Indonesia
(ribuan ekor) dari tahun 2016–2019. Slop perkembangan yang
besar terjadi pada populasi broiler (gambar kiri), dibandingkan
ayam petelur maupun ayam buras (gambar kanan). Diolah
dari buku Statistika Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen
PKH, Kementan, 2019
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Mengenali
gejala klinis awal
adalah penting
agar penyakit
tidak menyebar
dalam satu
kandang atau
kawasan usaha
peternakan
ayam. Ayam
muda yang
terserang IBD
menunjukkan
gejala lemah,
mengantuk,
menundukkan
kepala,
bergerombol,
tinja encer
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Pertumbuhan populasi ayam
di Indonesia menunjukkan
pertumbuhan yang pesat,
terutama pada ayam broiler,
slop pertumbuhannya
melesat dibanding tahun
2016. Pertumbuhan industri
perunggasan yang membuka
peluang usaha, menyediakan
lapangan kerja, dan peluang
ekspor pangan olahan asal
unggas. Industri
perunggasan juga
memerlukan pasokan bibit,
pakan, bahan baku pakan dan
obatobatan.

"
berwarna keputihan dan kematian.
IBD menyerang ayam berumur 3–
6 minggu setelah menetas
(Wagari, 2021). Penampakan
gejala klinis mulai pada hari kedua
sampai ketiga setelah ayam
terinfeksi virus IBD (IBDV). Ayam
menunjukkan gejala depresi dan
bulu yang kusam dan berdiri. Pada
tahap lanjutan akan terjadi diare
berwarna keputihan, bulu yang
kotor karena kontaminasi dari
asam urat yang berlimpah pada
tinja, dehidrasi dan terlihat sering
minum sebagai kompensasi dari
diare (OIE, 2012). Kontaminasi
virus dari tinja dapat terjadi pada
lantai kandang, tempat pakan atau
tempat minum, peralatan kandang
dan pekerja kandang. Kontaminasi
merupakan sumber penularan
infeksi bagi ayam lainnya.
Diagnosa Banding
Secara klinis gejala beberapa
penyakit pada ayam menyerupai
IBD, karena kematian yang tinggi,
perubahan patologi yang terjadi.
Ada beberapa penyakit sebagai
diagnosa bandingnya yaitu,
Coccidiosis, infeksi Chicken
Anemia Virus (CAV),
Leucocytozoonosis dan Newcastle
Disease (ND). Untuk memastikan
IBD, perlu adanya konfirmasi
diagnosa dengan pengujian
sampel dari poplasi ayam yang
terserang, pemeriksaan dan
pengiriman kadaver atau satu
ayam sakit yang masih hidup dari
populasi terserang.
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Epidemiologi
Berbagai jenis
unggas seperti
kalkun, itik, entog
dan burung onta,
burung falcon dan
jenis burung lainnya
secara alami dan
eksperimental oleh
IBDV serotipe I atau
Gambar 3. Spot perdarahan pada otot dada dan paha yang
II. Pengujian
membedakan IBD dan Leucocytozoonosis. Perdarahan
berbentuk garis memanjang pada IBD (a) dan perdarahan
serologis dapat
titik atau ekhimosa pada Leucocytozoonosis (b)
digunakan untuk
membuktikan
Agen penyakit
adanya keterpaparan alami dari
IBDV.
Agen atau penyebab IBD
Serotipe I IBDV
adalah Avibirnavirus dari famili
mengakibatkan dampak patologis
virus Birnavidae. Virus tersusun
pada berbagai jenis ayam.
atas double strand RNA (dsRNA)
Terjadinya infeksi oleh strain klasik
dengan kapsidnya berbentuk
IBDV, bisa menimbulkan
ikosahedral yang terdiri dari 2
kematian. Mortalitas berkisar 1–
segmen genome. Pada segmen A
60%, sedangkan morbiditasnya
tersusun oleh sejumlah 3261
100% pada ayam layer. Infeksi
nukleotida dengan viral protein
IBDV strain very virulent
berkode VP2, VP3, VP4 dan VP5.
menyebabkan mortalitas 50–60%
Sedangkan pada segmen B terdiri
pada ayam layer dan 25–30%
dari viral protein yang disebut
pada ayam broiler. Subtipe
dengan VP1. Pada segmen A,
vvIBDV dapat menimbulkan
epitop viral protein VP2 memiliki
kematian hingga 90% anak
peran penting dalam vaksinasi
ayam.
IBDV dapat diisolasi dari tinja
ayam pada hari ke14 hari setelah
ayam terinfeksi. Ekskresi virus
pada tinja potensi sebagai
penularan karena terjadinya
kontaminasi pada lingkungan
kandang pemeliharaan.
Penularan antarayam dapat
Gambar 4. Morfologi dari virus IBD
terjadi secara oral, melalui
konjungtiva mata, dan saluran
pernafasan. Kontaminasi IBDV
karena VP2 mampu menginduksi
pada lantai kandang, anak
terbentuknya antibodi dalam tubuh
kandang, peralatan kandang dan
ayam
tikus dan serangga merupakan
Reemerging IBD disebabkan
sumber penularan (Sharma et al,
karena terjadinya varian antigenik
2000). IBDV pernah terisolasi dari
dan terjadinya hipervirulen IBDV.
nyamuk dalam kandang ayam
Virus IBD serotipe I dapat
terserang (Aedesvexans sp.),
menimbulkan kerusakan pada
tikus dan kutu pakan
jaringan bursa, berbagai jaringan
(Alphitobiusdiaperinus sp.). IBDV
limfoid serta menyebabkan
juga ditemukan pada tinja anjing
kematian. Menurut Van den Berg
yang memakan daging ayam yang
TP et al (2004), virus IBD serotipe
terinfeksi Penyakit Gumboro
I dapat dikelompokkan menjadi
(PagesMante et al, 2004).
subtipe attenuated (atIBDV),
Rodensia, serangga, dan hewan
classical virulent (cvIBDV),
dalam lingkungan kandang dapat
antigenic variant (avIBDV), serta
menjadi pembawa penularan
very virulent (vvIBDV). Serotipe 2
IBDV dalam kandang atau dari
ada pada kalkun dan tidak
satu kandang ke kandang lain.
membahayakan ayam.
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Patologi Anatomis dan
Perubahan Histopatologi
Ginjal ayam mengalami
pembengkakan, udematus,
keputihan dengan bintik
perdarahan pada permukaan
korteks ginjal. Pada koteks ginjal
tampak warna agak keputihan
karena adanya deposit asam urat
pada parenkim ginjal. Pada organ
hati ayam mengalami
pembengkakan, terdapat bintik
bintik putih atau kelabu pada
permukaannya. Pada organ
lainnya, limpa, terjadi juga

Gambar 5. Ginjal ayam mengalami
pembengkakan serta perdarahan

pembengkakan (Skeeles JK et al,
1980). Otot dada dan paha secara
makropatologi tampak adanya
perdarahan berupa garisgaris
merah memanjang.
Organ bursa fabricius seara
makropatologi mengalami
pembengkakan, udematus,
perdarahan pada permukaan
bursa. Bursa fabrisius merupakan
produsen limfosit B yang berfungsi
sebagai pertahanan hidup bagi
ayam dari serangan agen penyakit.
Limfosit B yang masih muda pada
bursa fabrisius juga mengalami
kerusakan. Bursa akan mengalami
kondisi bengkak, udematus berisi
cairan serous kekuningan,
perdarahan pada permukaan plika
bursa dan terjadi kerusakan pada
limfosit muda saat kondisi infeksi
akut (Muller H. et al, 2003). Kondisi
akut terjadi 3–4 hari setelah
infeksi. Bursa akan mengecil,
tinggal berukuran sepertiga normal
pada hari kedelapan infeksi. Tidak
hanya bursa, perubahan patologi
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Gambar 6. Pembengkakan nyata terjadi pada organ bursa Fabricius, plika bursa tampak
bengkak, udematus dan mengalami perdarahan (kiri). Virus tampak berwarna kuning
kecoklatan mewarnai jaringan bursa, pewarnaan imunohistokimia (kanan).

juga terjadi pada organorgan
limfoid lainnya seperti timus,
limpa, kelenjar Harderian dan
Payer’s Patch (Eterradosi dan
Saif YM, 2008). Kelenjar
Harderian merupakan kelenjar
pertahanan di sekitar kedua mata,
sedangkan Payer’s Patch
tersebar di jaringan usus ayam.
Pada pemeriksaan
histopatologi, tampak adanya
kerusakan pada folikelfolikel
bursa. Kerusakan folikel diganti
dengan tumbuhnya jaringan ikat.
Ruang folikel dipenuhi cairan dan
terjadi kerusakan selsel limfosit.
Pada pemeriksaan dengan
pewarnaan imunohistokimia, virus
IBD tampak tersebar pada
berbagai bagian jaringan bursa
dengan warna kuning kecoklatan.

Gambar 7. Vaksinasi IBD membuat ayam
kebal dan tumbuh sehat

Pencegahan
Pencegahan serangan IBDV
dapat dilakukan dengan
memberikan kekebalan pasif pada
anak ayam melalui induknya
sebelum masa produksi dengan
vaksinasi IBD. Vaksinasi pada
induk sebelum masa bertelur
dilakukan dengan killed vaksin ber
adjuvant. Vaksinasi pada induk
dimaksudkan untuk memberikan
kekebalan pada anak ayam
setelah menetas dalam beberapa
hari. Vaksinasi ulang harus
dilakukan pada anak ayam untuk
meningkatkan kekebalan yang
didapatkan dari induknya.
Aplikasi vaksinasi pada anak
ayam bisa dilakukan melalui air
minum, tetes mata atau tetes

hidung. Ada dua tipe vaksin IBD
yaitu vaksin hidup dari virus yang
sudah dilemahkan dan vaksin
mati. Vaksin hidup (live vaccine)
diproduksi dari virus klasik atau
virus varian IBD. OIE (1995)
mengelompokkan vaksin IBD
menjadi beberapakelompok
berdasarkan pelemahan virus
yang digunakan untuk membuat
vaksin, yaitu mild, intermediate,
mild intermediate dan intermediate
plus atau hot.
Pencegahan yang baik
dilakukan dengan vaksinasi yang
baik, dan pelaksanaan manajemen
bioskuriti pada usaha peternakan
ayam.

Artikel Anda turut berkontribusi
dalam membangun profesi dokter hewan Indonesia.
kirimkan artikel dan foto melalui email :
majalahvetnesia@gmail.com
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KEGIATAN SURVEILANS
UNTUK MENDETEKSI
BRUCELLOSIS PADA
TERNAK SAPI
Oleh : Dr. med.vet. drh. Abdul Rahman
Penulis adalah Fungsional Medik Madya di Direktorat Kesehatan Hewan
Kebijakan pemerintah dalam
pengendalian penyakit hewan
menular strategis (PHMS) diatur
dalam Undangundang peternakan
No. 18 Tahun 2009 juncto No. 41
Tahun 2014 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan, Peraturan
Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pertanian. Dalam peraturan
tersebut telah dijelaskan dengan
baik mengenai pengendalian

penurunan jumlah komoditi daging
hewan sapi di pasaran, dan lain
lain. Pemerintah dalam
pengadaaan sapi untuk kegiatan
program seribu desa memperoleh
kendala dalam pemenuhan
kebutuhan pengadaan sapi,
mengingat jumlah sapi yang
bebas brucellosis terbatas. Oleh
karena itu pemerintah
berkomitmen dalam pengendalian

teriutama brucellosis untuk
peningkatan populasi, pemenuhan
gizi protein hewani masyarakat
dan fasilitasi perdagangan/ekspor.
Penilaian kompartemen bebas
Brucellosis antara lain: pakan, air,
SDM, hygiene, dan sanitasi
pekerja, sanitasi dan higiene

Gambar 1. Ternak sapi sebagai objek pengambilan sampel serum darah dalam rangka
surveilans secara rutin untuk mendeteksi secara dini brucellosis.

penyakit hewan menular strategis
(PHMS) di Indonesia. Tujuan
diterbitkannya aturan ini sebagai
acuan dalam pencegahan
penularan penyakit yang bersifat
zoonosis baik dari hewan ke
manusia dan sebaliknya. PHMS
prioritas sesuai kebijakan, yaitu:
anthrax, brucellosis, Avian
Influenza, rabies, dan leptospira.
Penyakit brucellosis sebagai
penyebab keguguran pada ternak,
dapat mengakibatkan menurunnya
produksi dan reproduktivitas
ternak, serta kerugian ekonomi
bagi peternak. Penyakit ini
menyulitkan pemerintah dan
petani dalam pengembangan
peternakan khususnya
penambahan jumlah ternak,
tenaga kerja, kerugian ekonomi,

penyakit brucellosis melalui
kompartemen bebas brucellosis di
sumber pembibitan sapi baik pada
unit pelaksana teknis (UPT) milik
pemerintah, peternakan swasta,
dan rakyat. Pada April 2021 Ditjen
Peternakan dan Kesehatan
Hewan menerbitkan Petunjuk
Teknis Kompartemen Bebas
Brucellosis, dengan maksud agar
petugas audit memiliki acuan
untuk mengaudit sebuah
peternakan. Tujuannya untuk
menjamin mutu ternak dan atau
produknya dan memfasiltasi
perdagangan. Kegiatan
kompartemen merupakan salah
satu program pemerintah dalam
rangka pencegahan,
pengendalian dan pembebasan
penyakit hewan menular (PHM)
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peternakan, pengelolaan limbah,
biosekuriti, dan surveilans.Aspek
penilaian kompartemen akan
diuraikan pada tulisan ini
berkaitan dengan kegiatan
surveilans di peternakan sapi,
karena dengan surveilans dapat
mendeteksi secara dini penyakit
brucellosis. Kegiatan surveilans
penyakit ini diadakan dalam suatu
peternakan sapi minimal sekali
dalam setahun. Tahapan
kegiatannya melalui pengambilan
sampel untuk digunakan
pemeriksaan antibodi secara
cepat melalui metoda
pemeriksaan RBT (Rose Bengal
Test). Namun hasil RBT positif
dapat menghasilkan positif palsu,
sehingga dilanjutkan uji CFT
(Complemet fixasion test) untuk
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IKLAN
Gambar 2. Lahan penggembalaan sapi di Balai Peternakan Ternak Unggul –Hijauan Pakan
Ternak (BPTUHPT) Sembawa Sumatera Selatan Tahun 2021

mengetahui titer antibodi
brucellosis hasil vaksinasi atau
infeksi alam.
Kegiatan surveilans
memerlukan dana besar tetapi
manfaatnya besar bagi dunia
peternakan khususnya dalam
rangka pengendalian penyakit
brucellosis. Kebijakan pemerintah
dalam pengendalian brucellosis
bahwa pada daerah tertular ringan
< 2 persen: (1). melakukan
surveilans aktif dengan prosedur
pengambilan sampel, 2)
melakukan tindakan uji dan potong
terhadap semua reaktor hasil
surveilans dengan pemberian
kompensasi, 3) melakukan
surveilans pasif berkelanjutan
untuk memantau kasus keguguran
dan respon tindakan apabila
ditemukan kasus positif. Daerah
tertular berat (prevalensi >2%): 1)
melakukan vaksinasi pada semua
tingkatan umur sapi, 2) melakukan
surveilans aktif dengan prosedur
pengambilan sampel, 3)
melakukan tindakan uji dan potong
terhadap semua reaktor hasil
surveilans dengan pemberian
kompensasi. Pemilik ternak sapi
diharapkan menyediakan dana
yang cukup untuk kegiatan
surveilans penyakit brucellosis
melalui uji RBT, CFT, dan ELISA
untuk memonitor perkembangan
penyakit tersebut secara rutin.
Kegiatan ini merupakan suatu
tindakan keasiapsiagaan agar
penyakit brucellosis yang
menginfeksi ternak sapi dapat
terdeteksi secara dini. Ternak sapi
yang terdeteksi penyakit tersebut,
selanjutnya dilakukan langkah
pengendaliaan sesuai kebijakan
yang berlaku untuk mencegah
penyebaran penyakit brucellosis.

Salah satu peternakan milik UPT
pemerintah yaitu BPTUHPT
Sembawa Sumatera Selatan telah
menganggarkan kegiatan
surveilans secara rutin sekali.
Berikut ini ditunjukkan hamparan
rumput hijau yang menyejukkan,
dan keberhasilan Balai tersebut
dalam pemeliharaan dan
pengawasan kawasan
penggembalaan untuk kebutuhan
pakan ternak sapi agar dapat
berkembang biak dan bebas dari
penyakit PHMS khususnya
brucellosis guna peningkatan
populasi, kualitas ternak dan atau
produknya.
Kegiatan surveilans ini
seharusnya dilakukan secara rutin
setiap tahun pada peternakan
sapi, sebagaimana yang telah
dicontohkan oleh Balai Pembibitan
Ternak Unggul (BPTU)HPT
Sembawa Banyuasin Sumatera
Selatan. Tujuannya agar ternak
sapi terjamin bebas brucellosis
untuk meningkatkan standar dan
kualitas ternak dan atau
produksnya, sehingga ternak sapi
dan atau produknya dijamin bebas
brucellosis sebagai sumber bibit
ternak sapi bagi petani peternak di
Indonesia dan ketersedian daging
sapi di masyarakat. Mencegah
masuk dan menyebarnya
brucellosis melalui lalulintas
perdagangan ternak sapi dan/ atau
produknya antar daerah dan antar
negara. Distribusi sapi bebas
brucellosis dapat meningkatkan
populasi ternak di Indonesia guna
kesejahteraan petani peternak dan
ketahanan pangan nasional, serta
diharapkan dapat mendukung
kebijakan pemerintah pada
program gerakan tiga kali lipat
ekspor (gratiek).
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Sebagai salah satu alat
komunikasi, iklan
mempunyai banyak
peran dalam
menyampaikan pesan
pada khalayak ataupun
target market
perusahaan. Membuat
iklan bagi seseorang
yang memiliki usaha
menjadi salah satu
kebutuhan penting
guna mendukung
pergerakan usahanya,
baik untuk jangka
pendek, jangka
menengah maupun
panjang.
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PENYU RESCUE DI KEPULAUAN
RAJA AMPAT
Oleh : Drh. Kristiyani Dwi Marsiwi
Penulis adalah Praktisi, Anggota ASLIQEWAN, Sekretaris PDHI Papua Barat

"
Papua bagian barat terdiri dari banyak gugusan kepulauan. Membentang dari Tambrauw hingga Kota
Senja Kaimana, yang juga jalur migrasi penyu. Papua Barat mempesona pelancong datang dari dalam
negeri maupun manca negara. Bergerak sebagai destinasi wisata karena kekayaan alam lautnya yang luar
biasa. Berbagai jenis satwa akuatik dari lumbalumba, hiu, penyu, variasi ikan, jadi daya tariknya. Aktivitas
turis maupun penduduk juga memberi pengaruh pada kehidupan ekosistem di sana. Salah satunya pada
habitat penyu. Penyu, diketahui juga menjadi salah satu indikator kesehatan lingkungan perairan.

"
Pada Jumat (14/05) dilaporkan
ada penemuan penyu di perairan
Sawinggrai, Distrik Meos Mansar,
Kabupaten Raja Ampat. Penyu
ditemukan dalam keadaan
mengambang dan disebut
dipenuhi parasit di seluruh
tubuhnya. Penyu kemudian
dievakuasi dan diamankan di
Pulau Yenatra untuk mendapat
penanganan medis. Area pulau
yang saling berjauhan menjadikan
baru bisa ditangani pada Minggu
(16/05), 2 hari setelah ditemukan.
Pengelola pulau sampaikan,
penyu sama sekali tidak mau
makan berbagai jenis makanan
yang diberikan. Dari sotong, ikan
segar, rumput laut, tidak ada yang
disentuh. Kondisi low appetite

menjadi perhatian karena ada
indikasi sudah tidak mau makan
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sejak beberapa waktu sebelum
ditemukan.
Penyu diketahui kemudian dari
jenis lekang (Lepidochelys
olivacea) jantan, dengan ukuran
karapas 83 x 42 cm. Pemeriksaan
fisik menunjukkan adanya massa
multifokal dari mata, leher, ketiak
kiri, hingga kedua esktremitas
caudal. Massa di leher membatasi
pergerakan leher penyu, yang
membuat tidak bisa masuk ke
dalam karapasnya.
Seluruh permukaan tubuh
penyu ditempeli teritip (Chelonibia
sp). Parasit kemudian dilepas satu
persatu agar menimbulkan rasa
nyaman pada penyu untuk
penanganan kemudian. Tindakan
operasi pengangkatan massa
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dilakukan dengan bius kombinasi
Aceptomazine (1 mg/kg) dan
Ketamin (120 mg/kg). Infus NaCL
diberikan secara injeksi pada
bagian tengkuk. Total massa yang
diangkat adalah 1,7 kg, kecuali
bagian ketiak kiri.
Diagnosis mengarah kasus
Fibropapillomatosis, suatu kondisi
infeksi Herpesvirus yang
menyebabkan tumbuhnya tumor di
tubuh penyu. Diketahui juga
bahwa tumor tidak hanya tumbuh
di kulit, namun juga bisa secara
internal. Pemberian autovaksin
dari gerusan tumor dengan
akuades, dikombinasikan dengan
antibiotik. Injeksi ATP juga
diberikan ditambah dengan vitamin
B kompleks.
Pasca operasi dilakukan
perawatan luka, isolasi penyu di
kolam. Diharapkan vaksin dapat

menunjukkan hasil optimal pada
hari ke 14, setelah melewati masa
kritis dalam 3 hari pertama.
Penemuan penyu juga pernah
dilaporkan pada Juni 2020 di
Kaimana. Penyu baru dibawa ke
Puskeswan setelah seminggu
berada di pulau. Kondisi penyu
sesak dan kesulitan nafas, tidak
ada massa tumor selain parasit
teritip.
Bagaimana bisa kasus rescue
penyu selalu dalam kondisi yang
buruk? Hal ini menjadi indikasi
adanya gangguan kerusakan
ekosistem sepanjang jalur migrasi
yang membentang dari Tambrauw
hingga Kepulauan Kei. Penyu
yang relatif muda, saat direscue
kebanyakan mengalami gangguan
pencernaan akibat menelan objek
asing seperti plastik. Hingga ada
pula yang mengalami

Fibropapillomatosis, yang
dilaporkan banyak terjadi pada
penyu di habitat yang dekat
dengan aktivitas manusia hingga
cemaran kimia.
Oleh karena itu, menjadi
pengetahuan kita bahwa
keberadaan penyu adalah
indikator kesehatan lingkungan
perairan laut. Penyu yang bebas
migrasi sesuai tingkah alaminya,
bisa kembali lagi ke pantai di
mana ia menetas untuk bertelur.
Begitulah siklus tingkah laku
penyu. Mungkin sudah saatnya
kita menggalakkan sosialisasi
agar tidak membuang sampah
dan limbah ke laut. Perilaku ini
akan memperburuk ekosistem
laut yang berakibat pada kejadian
penyakit satwa akuatik.

Artikel Anda turut berkontribusi
dalam membangun profesi dokter hewan Indonesia

kirimkan artikel dan foto melalui email :
majalahvetnesia@gmail.com
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AKANKAH INDIA “JUARA”
KASUS TERBANYAK COVID19 SEPERTI PADA PANDEMI
FLU SPANYOL 1918?
Sumber : https://commons.wikimedia.org/

Oleh : Prof. Dr. drh. Sjamsul Bahri, M.S.
Penulis adalah Purnabakti Profesor Riset BB Litvet Kementan, Alumni
FKHIPB tahun 1978

Pendahuluan
Akhirakhir ini dunia pandemi
covid19 dihebohkan dengan
kejadian gelombang kedua di India
yang terjadi secara drastis dimana
dalam kurun waktu 2 bulan telah
terjadi penambahan kasus infeksi
baru sekitar 12 juta kasus, jauh
melampaui kasus yang terjadi di
Brazil dan mengejar jumlah kasus
Covid19 tertinggi di dunia yang
masih dipegang oleh Amerika
Serikat. Kecepatan pertambahan
jumlah kasus maupun jumlah
kasus hariannya juga telah
membuat rekor baru yang selama
ini dipegang Amerika Serikat.
Demikian juga jumlah angka
kematian hariannya terus
meningkat dengan pesat. Oleh
karena itu perkembangan baru
kejadian Covid19 di India
menimbulkan kekhawatiran WHO
bahwa Pandemi Covid19 akan
terus berkepanjangan, padahal
dengan program vaksinasi yang
sedang dipacu percepatannya
berharap pandemic Covid19 ini
akan dapat dikendalikan segera.
Perkembangan gelombang
kedua di India ini diduga selain

adanya varian virus SARSCoV2
baru seperti B.1.1.7 dan B.1.167
yang diduga lebih cepat menular,
juga didukung oleh longgarnya
penerapan protokol kesehatan
akibat kegiatan keagamaan
Kumbh Mela yang berlangsung
selama 8 minggu dan juga
kampanye politik dalam rangka
Pemilu Kepala Negara Bagian
sehingga jumlah kasus baru covid
19 di India begerak dengan cepat
melampui rekorrekor kasus
harian, jumlah kematian dan
kecepatan laju penularanya.
Peningkatan secara drastis
jumlah penderita pandemi covid19
di India ini mengingatkan kembali
pada kejadian Pandemi Flu
Spanyol tahun 1918 dimana India
menjadi pusat perhatian karena
jumlah korban meninggalnya
mencapai 18,5 juta jiwa tertinggi
diantar negaranegara lainnya,
bahkan mencapai sepertiga dari
jumlah kematian global. Tulisan ini
akan mengulas secara sepintas
tentang kedua Pandemi tersebut
yang terkait dengan India untuk
dijadikan pelajaran agar kita
waspada sehingga jumlah korban
meninggal seperti pada kejadian
Pandemi tahun 1918 tersebut tidak
terulang kembali.
Perkembangan Kasus Covid19
di India
Memasuki bulan Februari
2021, India merasa akan
mengakhiri Pandemi Covid19
setelah kasus hariannya terus
menurun sejak mencapai
puncaknya pada 16 September
2020 yang mencapai 97.894 kasus
kemudian terus menurun dan
mencapai jumlah terendah sebesar
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9.121 kasus pada tgl 15 Februari
2021 dengan kurva yang
“bagus” (Gambar 1). Keberhasilan
ini juga didukung oleh data
seroprevalensi dari survei di 21
negara bagian di India yang
menunjukkan pada Desember
2020 diperkirakan sekitar 271 juta
penduduk India telah terinfeksi
virus Covid19, sehingga diduga
India telah mencapai kekebalan
komunitas (herd immunity) melalui
infeksi alam (Veronica H, 2021
(5)). Begitu yakinnya pemerintah
India dapat mengatasi pandemi ini
sehingga mereka mulai melakukan
ekspor gas Oksigen dan Vaksin
Covid19 ke negara lain,
disamping itu juga mulai
melonggarkan kebijakan 5 M
sehingga masyarakat sebagian
besar mulai tidak lagi
menggunakan masker, kurang
menjaga jarak, abai mencuci
tangan, tidak menghindari
kerumunan dan banyak
melakukan aktivitas bepergian
bersama. Dalam hal ini
Pemerintah India membiarkan/
mengizinkan masyarakat
melakukan acara keagamaan
Kumbh Mela yang
diselenggarakan setiap 12 tahun
secara besarbesaran dimana
jutaan orang kumpul mandi bareng
di sungai gangga dengan jarak
berdekatan dan tidak
menggunakan masker, yang
dilanjutkan dengan pawai
berkeliling berdesakdesakan.
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Gambar 1. Kasus harian covid19 di India pada gelombang pertama (Juni 2020 – Februari 2021) dan gelombang kedua
(Maret – Mei 2021) (sumber: JHU JSSE Covid19 Data (1, 4), diakses tgl 19 Mei 2021)

Juga diperbolehkan melakukan
pertemuan kampanye politik dalam
Pemilu negara bagian, pertemuan
resepsi pernikahan dan lain
sebagainya. Kebijakan yang
gegabah oleh Pemerintahan India
harus dibayar mahal akibat
kelalalannya dengan muculnya
Covid19 gelombang kedua yang
dimulai sejak awal Maret 2021.
Gambaran tentang kejadian
gelombang pertama dan kedua di
India dapat dilihat pada Gambar 1
(1).
Gambar 1 ini memperlihatkan
dua bentuk kurva kasus harian
covid19 di India dimana pada
gelombang pandemi pertama
kurvanya landai dengan puncak
kasus harian tertinggi terjadi pada
tgl 16 September 2020 (97.894
kasus) yang dicapai dalam waktu
6 bulan sejak kasus muncul pada
bulan Maret 2020. Kemudian
terus menurun kasusnya secara
perlahan selama 5 bulan dan
mencapai kasus terendah pada tgl
15 Februari 2020 (9.121 kasus).
Selanjutnya mendatar sampai
mulai meningkat kembali pada
awal Maret menjadi 17.407 kasus
pada tgl 3 Maret 2021 dan terus
meningkat dengan cepat seiring
munculnya gelombang kedua
dengan membentuk kurva yang
curam dengan puncak kasus

harian tertinggi 414.188 (3 kali
lebih tinggi dibanding puncak
gelombang pertama) yang dicapai
dalam waktu 2 bulan. Data pada
gambar 1 ini mengindikasikan
bahwa penularan pada gelombang
kedua terjadi dengan cepat. Data
kasus harian pada gelombang
kedua ini juga dapat dilihat pada
Gambar 2 (1). Sebelumnya kasus
harian tertinggi terjadi di Amerika
Serikat pada tgl 8 Januari 2021
dengan jumlah 300.669 dengan
ratarata dalam 7 harinya 259.614
(2).
Gambar 2 memperlihatkan
perkembangan kenaikan kasus
harian gelombang kedua mulai tgl
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3 Maret 2021 (dalam gambar ini
data harian diambil setiap hari
ketujuh dan juga ratarata dari 7
hari). Terlihat kasus harian pada
tgl 3 Maret 2021 telah mencapai
17.407 kasus dan terus meningkat
menjadi 53.476 pada tgl 24 Maret
2021. Sebulan kemudian pada tgl
7 April 2021 melonjak menjadi
126.789 kasus (dan ratarata
dalam 7 hari 100.987 kasus) telah
melampaui jumlah kasus harian
tertinggi pada gelombang pertama
( 97.894 kasus pada tgl 16
September 2020). Seminggu
kemudian tgl 14 April 2021 telah
mencapai 200.739 kasus, minggu
berikutnya tgl 21/4/21 meningkat
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lagi menjadi 314.644 kasus.
Menjelang akhir April tgl 28/4/21
kasus harian menjadi 379.308 dan
pada tgl 5 Mei 2021 mencapai
412.431 kasus harian (dengan rata
rata dalam 7 harinya 385.856
kasus), dan puncak kasus
hariannya terjadi pada tgl 6 Mei
2021 dengan 414.188 kasus (dan
ratarata dalam 7 harinya 389.803
kasus). Setelah itu kasus harian
pada minggu berikutnya tgl 12 Mei
2021 menurun menjadi 382.727
kasus dan pada tgl 18 Mei 2021
turun kembali menjadi 267.334
(tetapi ratarata dalam 7 harinya
masih tinggi 307.913 kasus).
Angka kasus harian ini terlihat
mulai meningkat beberapa
minggu setelah protokol
kesehatan diabaikan dengan
berbagai kegiatan sosial seperti
acara keagamaan Kumbh Mela,
kampanye pemilihan kepala
negara bagian, demonstrasi,
resepsi pernikahan, terbukanya
pusatpusat pembelanjaan dan
hiburan. Jika kurva peningkatan
kasus harian pada gelombang
pertama bentuknya melandai
karena pertambahan kasusnya
cukup lambat dimana untuk
mencapai puncaknya dibutuhkan
waktu sekitar 6 bulan (mulai dari
awal Maret 2020), pada kurva
gelombang kedua hanya
membutuhkan waktu satu bulan
(dari awal Maret 2021 sampai tgl 7
April 2021) untuk mencapai jumlah
puncak kasus harian 126.789
melampaui puncak pada
gelombang pertama yang hanya
97.894 kasus. Demikian juga
untuk mencapai puncak 414.188
kasus harian yang tiga kali lebih
tinggi dari puncak gelombang
pertama hanya dicapai dalam
waktu 2 bulan saja. Jika melihat
data ini mengindikasikan bahwa
kemungkinan virus SARS CoV2
pada gelombang kedua ini jauh
lebih cepat atau mudah menular

dibandingkan strain virus
gelombang pertama. Namun hal
ini juga didukung oleh tidak
dijalankannya protokol kesehatan.
Kasus harian covid19
gelombang kedua di India ini
mungkin belum menggambarkan
keadaan yang sebenarnya karena
keterbatasan kemampuan dalam
melakukan jumlah uji PCR/ uji
swab, dimana jumlah yang diuji
per harinya masih relativ rendah,
sedangkan angka positivitasnya
sekitar 1520%. Hal ini
mengindikasikan bahwa angka
kasus penderita yang
sesungguhnya jauh di atas yang
dilaporkan.
Angka Kematian
Peningkatan kasus harian
yang sangat tinggi dan cepat ini
mengakibatkan penambahan
jumlah total penderita yang tinggi
dalam waktu relativ cepat. Dalam
hal ini pertambahan jumlah
penderita selama 2 bulan lebih
dari 12 juta orang sehingga
berimplikasi kepada terbatasnya
kemampuan rumah sakit untuk
merawat pasien penderita
terutama yang memerlukan
perawatan intensif dimana pada
umumnya unit layanan intensif ini
kapasitasnya sangat terbatas.
Keterbatasan daya tampung
rumah sakit dan unit layanan
intensif akan berdampak kepada
peningktan jumlah kasus
kematian. Hal ini juga terjadi pada
gelombang kedua di India dimana
kekurangan oksigen, kekurangan
kamar ruang rawat inap pasien
dan kekurangan tenaga medis dan
paramedis sehingga jumlah
kematian penderita covid19
gelombang ini mencapai 2000 –
4000 orang (lihat gambar 3) setiap
harinya. Jumlah kematian harian
tertinggi terjadi pada tgl 18 Mei
2021 sebesar 4.529 jiwa (dengan
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ratarata selama 7 harinya 4.150
jiwa). Memang jika dihitung dari
angka tingkat kematiannya relativ
rendah di bawah ratarata global/
dunia hanya sekitar 1%,
sedangkan angka kematian global
masih di atas 2%. Angka kematian
harian 4.529 ini melampaui angka
kematian harian tertinggi di Brazil
4.249 yang terjadi pada tgl 8 April
2021 (3), namun masih di bawah
angka kematian harian tertinggi di
Amerika Serikat 5.463 pada tgl 12
Februari 2021 (2). Angka kematian
ratarata dari 7 hari, di India pada
tgl 18 Mei 2021 mencapai 4.150
mendekati angka kematian rata
rata dalam 7 hari di Amerika
Serikat 4.406 jiwa yang terjadi
pada tgl 12 Januari 2021 (2).
Perkembangan saat ini dimana
negara dengan kasus besar
seperti Amerika Serikat semakin
memperlihatkan keberhasilannya
dalam menurunkan kasus harian
secara signifikan termasuk angka
kematiannya yang semakin
menurun, namun India justru saat
ini memperlihatkan kenaikan yang
sangat tajam baik jumlah kasus
hariannya maupun jumlah
kematian hariannya, sehingga
semakin mengejar angka jumlah
total kasus covid19 yang terjadi di
Amerika Serikat. Oleh karena itu
jika India dalam waktu dekat tidak
mampu menurunkan kasus
hariannya, maka kemungkinan
India akan menyalib Amerika
dalam jumlah total penderita covid
19 dan akan menjadi negara
dengan jumlah kasus covid19
terbesar di dunia. Jika ini terjadi,
India akan menyamai rekor
sebagai negara dengan jumlah
korban pandemi terbanyak pada
pandemi flu Spanyol tahun 1918.
Akankah ini terjadi ? Wallahualam,
semoga tidak demikian.
Bersambung………

RUANG DOKTER

Pasien Burung
yang Datang
Sendiri

Oleh : Drh. Antonia Agnes

Penulis adalah dokter hewan praktisi, kontributor Vetnesia Yogyakarta,
pengurus PDI, PIDHI, anggota ADHMI.
Klien saya nanya,
"Lho dokter Agnes
skrg piara burung
dara? "
"Gak kok Bu, ga
tau itu burung siapa
udah beberapa hari
suka ke sini"
Spontan klien saya
bilang, "Jangan
jangan burungnya mau
periksa itu Dok ? "
Dan sesuatu
seperti menyengat
kesadaran saya, "Oh
iya ya Bu"

Di suatu pagi yang cerah, saya
melihat ada seekor burung yang
mondarmandir di teras rumah.
Saya pikir itu hal yang biasa,
eh ternyata sampai keesokan
harinya, dan beberapa hari
setelahnya, itu burung masih saja
mondarmandir di teras rumah
Saya baru sadar juga, lucunya
dia selalu ngepasin jam saya mau
berangkat. Tiap saya mau
berangkat ke klinik dia langsung
deketin saya. Saya biarkan saja,
"ah paling piaraan siapa nyasar
main kemari"
Sampai suatu pagi, saat
seorang klien selesai
memeriksakan anjingnya yang
mengalami keradangan di kelenjar
analnya, kami melihat burung itu
seperti menunggu kami.

Dan lucunya, si
burung segera terbang
kecil menghampiri kami dan
bertengger di pagar dekat saya
dan si client sedang bercakap
cakap.
Ternyata betul, salah satu
kakinya dia angkatangkat, ada
luka dan agak bengkak!
Saya spontan mengambil
semprotan untuk luka, "Oww
kakimu sakit ya? Ya dah sini
disemprot dulu ya, diem di situ ya"

IKLAN
Sebagai salah satu alat
komunikasi, iklan
mempunyai banyak
peran dalam
menyampaikan pesan
pada khalayak ataupun
target market
perusahaan. Membuat
iklan bagi seseorang
yang memiliki usaha
menjadi salah satu
kebutuhan penting
guna mendukung
pergerakan usahanya,
baik untuk jangka
pendek, jangka
menengah maupun
panjang.

TAHUKAH ANDA

TARIF IKLAN
DI MAJALAH
VETNESIA?
YUK, SILAHKAN KLIK
TAUTAN DI BAWAH INI

http://bit.ly/
iklanVETNESIA

Srot srot !
Dia diam saja. Selesai
disemprot, dia terbang ke bawah
(sempat difoto tuh hihi), lalu
terbang jauh, dan gak pernah
nongol lagi sampai sekarang
hahaha. Semoga sudah sembuh
deh dia sekarang...
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VETERINARY TOON

QURBAN MASIH TETAP
JAGA PROKES
Oleh : Drh. Akbar Agus
Ilustrator adalah kontributor Vetnesia
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VET-SOULMATE
KEGIATAN PIDHI MITRA VETERINER JUNI 2021
1.

Tanggal 1 Juni diperingati sebagai World
Milk Day atau di Indonesia sebagai hari
Susu Nusantara. PIDHI MVI turut
berpartisipasi dengan mengadakan acara
Minum Susu bersama Kader dan Adik adik
anggota Pos Yandu Asoka 1 dan 2. Terima
kasih PT. Japfa yang telah memberikan
bantuan susu untuk kegiatan ini.
Sosialisasi mengenai pentingnya minum
susu juga diberikan kepada para hadirin
yang karena pandemi, sangat dibatasi
kehadirannya

2.

Susu kemasan diberikan dengan
membagian ke rumahrumah anggota Pos
Yandu oleh para kader Posyandu. Ada 125
orang anggota Pos Yandu Asoka 1 dan 2
yang secara rutin memeriksakan
perkembangan Kesehatannya

3.

Pengesahan PIDHI MVI PC jabar VI
dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2021 di
Tamansari Restaurant dan Hotel. Kegiatan
ini dilaksanakan bersaman dengan acara
Silaturahmi PDHI dan PIDHI Jabar VI

4.

Silaturrahim PB PDHI dan PP PIDHI MVI
kepada PDHI jabar Vi dan PIDHI Jabar 6
dilaksanakan di Restoran Sunda Rasa
Sukabumi

5.

Sosialisasi Kelembagaan PIDHI MVI
kepada PIDHI MVI PC Jabar 6
dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2021 di
Café Tamansari, membahas mengenai
keorganisasian dan AD ART PIDHI MVI

6.

POS YANDU ASOKA 1 dan 2
menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan
rutin untuk bayi dan balita pada hari Kamis
tanggal 17 Juni 2021
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