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KATA PENGANTAR 

 

  Untuk memperlancar proses belajar mengajar (PBM), maka diperlukan adanya 

bahan ajar yang akan digunakan untuk bahan diskusi oleh mahasiswa yang mengambil 

Mata Kuliah Kesehatan Masyarakat Veteriner di Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas 

Udayana. 

 Materi bahan ajar ini tentu belum lengkap dan cakupannya masih perlu diperluas 

dengan menambah sumber-sumber bacaan lain dari textbook atau bahan lainnya dari 

internet. Namun, walaupun belum lengkap, diharapkan bahan ajar ini bisa digunakan 

mahasiswa sebagai tuntunan untuk mencari sumber bacaan lain dan memperkaya materi 

kuliah ini dari sumber lainnya. 

 Metode pembelajaran yang digunakan adalah student center learning (SCL), satu 

kelompok mahasiswa bertugas menyiapkan materi ini dalam bentuk power point, 

kemudian mempresentasikannya di depan kelas, sedangkan kelompok mahasiswa lainnya, 

mendengarkan, menyimak, dan mempersiapkan pertanyaan untuk bahan diskusi. 

Kelompok yang menyajikan materi ini akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 

lainnya sesuai kemampuan mereka. Sementara, kelompok  mahasiswa lainnya yang tidak 

bertanya, diberi kesempatan urun pendapat dalam diskusi ini. Diakhir diskusi, dosen yang 

membimbing kelas ini yang bertindak sebagai motivator dan fasilitator akan memberikan 

klarifikasi jawaban yang benar atas diskusi yang sudah dilakukan. 

 Proses belajar mengajar dengan metode SCL ini, selain mengajari mahasiswa cara 

belajar yang baik dengan model pembelajaran yang menarik karena dilengkapi dengan 

multimedia, juga mengajari mahasiswa soft skill yang dapat digunakan sebagai kecakapan 

hidup mahasiswa nanti. Dalam pembelajaran dengan metode SCL, mahasiswa dapat 

belajar keterampilan lain seperti bagaimana kiat membuat tampilan power point yang 

menarik, jelas dan singkat, bagaimana berbicara di depan kelas, dan juga bagaimana cara 

berdiskusi yang benar, belajar menghargai pendapat mahasiswa lainnya. 

 Akhir kata, semoga bahan ajar ini bermanfaat bagi mahasiswa dalam kegiatan 

belajar mengajar untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi perkuliahan ini. 

 

 

                                                                                                Pengajar,  

                                                                                               Mata Kuliah Kesmavet 
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BIOSEKURITI 

 

1. Definisi Biosekuriti 

Biosekuriti berasal dari dua kata  yaitu  bio  (hidup) dan security  (pengamanan  

atau  perlindungan).  Atau  secara  harfiah  dapat  bermakna pengendalian  atau  

pengamanan  terhadap  makhluk  hidup.  Dalam  budidaya  ternak, biosekuriti  merupakan  

serangkaian  kegiatan  yang  dirancang  untuk  mencegah  penyakit masuk  ke  dalam  

peternakan  ataupun  menyebar  keluar  peternakan.  Semua  kegiatan dilakukan dengan 

tujuan memisahkan inang (ternak) dari bibit penyakit dan sebaliknya.  Dalam  ruang  

lingkup  laboratorium,  “Biosecurity”  adalah  kondisi  dan  upaya  untuk memutuskan 

rantai masuknya agen penyakit ke  induk semang dan untuk menjaga agen  penyakit  yang  

disimpan  dan  diisolasi  dalam  suatu  laboratorium  tidak mengontaminasi atau tidak 

disalahgunakan. Berbeda dengan ”biosafety”  adalah kondisi dan  upaya  untuk  

melindungi  personel  atau  operator  serta  lingkungan  laboratorium  dan sekitarnya  dari  

agen  penyakit  hewan  dengan  cara  menyusun  protokol  khusus, menggunakan peralatan 

pendukung, dan menyusun desain fasilitas pendukung. 

Biosekuriti merupakan konsep integral yang mempengaruhi suksesnya system 

produksi ternak khususnya dalam mengurangi resiko dan konsekuensi masuknya penyakit 

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

benar  maka produktivitas ternak, efisiensi ekonomi dan produksi akan tercapai. Sebagai 

bagian dari sistem manajemen maka biosekuriti sangat penting khususnya untuk mencegah 

penyakit. Semua  komponen  biosekuriti,  sistem  yang  diterapkan  (vaksinasi,  

pengobatan,  kontrol hewan  liar  dan  lain-lainnya)  dan  sarana  serta  prasarana  yang  

ada  memiliki  arti  tinggi terhadap keberhasilan program sekuriti. 

Menurut Jeffrey (2006), biosekuriti memiliki arti sebagai upaya untuk mengurangi 

penyebaran organisme penyakit dengan cara menghalangi kontak antara hewan dan 

mikroorganisme. Adapun menurut Deptan RI (2006), biosekuriti adalah semua tindakan 

yang merupakan pertahanan pertama untuk pengendalian wabah dan dilakukan untuk 

mencegah semua kemungkinan penularan/kontak dengan ternak tertular sehingga rantai 

penyebaran penyakit dapat diminimalkan. WHO (2008) menambahkan bahwa tindakan 

biosekuriti meliputi sekumpulan penerapan manajemen yang dilakukan bersamaan untuk 
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mengurangi potensi penyebaran penyakit, misalnya virus flu burung pada hewan atau 

manusia. 

Dalam budidaya ternak, biosekuriti merupakan serangkaian kegiatan yang 

dirancang untuk mencegah penyakit masuk ke dalam peternakan ataupun menyebar keluar 

peternakan. Semua kegiatan dilakukan dengan tujuan memisahkan inang (ternak) dari bibit 

penyakit dan sebaliknya. Dalam ruang lingkup laboratorium, bioskuriti adalah kondisi dan 

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

menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak 

mengontaminasi atau tidak disalahgunakan. 

 

2. Sejarah Biosekuriti 

Menurut Halim (2010), Barras dan Greub (2014), manusia sudah sejak lama 

mengidentifikasi penggunaan bahan-bahan biologi yang dapat mempengaruhi kesehatan 

masyarakat. Penggunaan mayat, baik binatang maupun manusia, sebagai racun terhadap 

sumber air minum musuh dilakukan bangsa Yunani pada tahun 300 SM dan oleh bangsa 

Amerika pada tahun 1155 dan 1863 saat perang saudara. Pada tahun 1346-1347, bangsa 

Mongolia menggunakan mayat busuk sebagai penyebar pes untuk mengusir bangsa Genoa 

di Kota Kaffa, Laut Hitam. Wabah pes (the black death) tersebut menyebabkan sepertiga 

penduduk Eropa meninggal. Pada tahun 1767, bangsa Inggris dan Perancis yang melawan 

suku Indian di Amerika Utara menyebarkan selimut yang telah dicemari virus cacar. Pada 

Perang Dunia I, tentara Jerman menggunakan bakteri antraks dan glander untuk 

menginfeksi ternak yang dikirim ke tentara sekutu. Selain itu, tentara Jerman juga 

menggunakan kolera untuk memerangi Italia. 

Sekelompok teroris juga menggunakan bahan biologi. Di London, seorang Bulgaria 

meninggal akibat tertusuk ujung payung yang sebelumnya telah dibubuhi risin. Di 

Amerika Serikat, 751 orang mengalami disentri karena makan salad yang dicemari 

Salmonella oleh pengikut sekte Rajneeshee disuatu restoran di Oregon. Senjata biologi 

menggunakan Clostridium botulinum dan antraks pernah digunakan oleh sekte Aum 

Shinrikyo di ruang kereta bawah tanah Tokyo, Jepang. Pengiriman amplop berisi antraks 

juga pernah dilakukan pada tahun 2001 di enam negara bagian Amerika Serikat dan distrik 
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Kolombia. Kejadian tersebut menyebabkan 5 dari 11 orang yang terinfeksi antraks paru 

meninggal, dan 11 orang lainnya menderita antraks kulit.  

Upaya bioterorisme juga pernah terjadi di Indonesia berupa pengiriman amplop 

berisi serbuk putih menyerupai antraks di Kedutaan Besar RI di Canberra, Australia dan 

Kantor Departemen Luar Negeri di Jakarta. Meskipun demikian, tidak ditemukan bakteri 

antraks dalam serbuk putih tersebut. Berdasarkan kasus bioterorisme dan penggunaan 

bahan biologi berbahaya pada masa lampau dan sekarang (mungkin juga akan terjadi pada 

masa mendatang), konsep biosecuriti perlu diterapkan di Indonesia. Penerapan konsep 

tersebut dapat dilakukan sebagai upaya untuk mencegah pencurian dan penyalahgunaan 

bahan biologi berbahaya, apalagi mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat padat 

dan letak geografis yang strategis. 

 

3. Tujuan Pelaksanaan Bioskuriti 

Tujuan utama dari penerapan biosekuriti adalah 1). Meminimalkan keberadaan 

penyebab penyakit; 2). Meminimalkan kesempatan agen berhubungan dengan induk 

semang; 3). Membuat tingkat kontaminasi lingkungan oleh agen penyakit seminimal 

mungkin ( Zainuddin dan Wibawan, 2007).  Menurut Dirjen Peternakan (2005), tujuan dari 

biosekuriti adalah mencegah semua kemungkinan penularan dengan peternakan tertular 

dan penyebaran penyakit. Penerapan biosekuriti pada seluruh sektor peternakan, baik di 

industri perunggasan atau peternakan lainnya akan mengurangi risiko penyebaran 

mikroorganisme penyebab penyakit yang mengancam sektor tersebut. Meskipun 

biosekuriti bukan satu-satunya upaya pencegahan terhadap serangan penyakit, namun 

biosekuriti merupakan garis pertahanan pertama terhadap penyakit (Cardona, 2005). 

Biosekuriti sangat penting untuk mengendalikan dan mencegah berbagai penyakit yang 

mematikan. Biosekuriti dapat digambarkan sebagai satu set program kerja dan prosedur 

yang akan mencegah atau membatasi hidup dan menyebarkan hama dan jasad renik 

berbahaya di berbagai tempat seperti peternakan tempat penampungan hewan dan rumah 

pemotongan hewan. 

Aspek-aspek  yang  sangat  perlu  diperhatikan  dan  menjadi  tujuan  pelaksanaan  

program biosekuriti adalah tidak adanya penyakit tertentu di dalam farm,  adanya jaminan 

resiko bagi konsumen terhadap produk yang dihasilkan,  adanya jaminan keamanan dalam  
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lingkupan  hidup  dan  sustainability  usaha,  dan  jaminan  terhadap  tiadanya resiko 

penyakit zoonosis khususnya bagi karyawan. 

Biosekuriti  mencakup  tiga  hal  utama, yaitu meminimalkan  keberadaan   penyebab 

penyakit, meminimalkan  kesempatan  agen  penyakit  berhubungan  dengan  induk 

semang, dan membuat tingkat kontaminasi lingkungan oleh agen penyakit seminimal 

mungkin.  

Aspek-aspek yang sangat perlu diperhatikan dan menjadi tujuan pelaksanaan 

program biosekuriti adalah tidak adanya penyakit tertentu di dalam farm, adanya jaminan 

resiko bagi konsumen terhadap produk yang dihasilkan, adanya jaminan keamanan dalam 

lingkupan hidup dan sustainability usaha, dan jaminan terhadap tiadanya resiko penyakit 

zoonosis khususnya bagi karyawan. 

 

4. Komponen Utama  dan Tindakan Umum Biosekuriti 

Buhman et al. (2007) menerangkan bahwa komponen utama biosekuriti adalah 

isolasi, kontrol lalu lintas dan sanitasi. 

1. Isolasi merupakan suatu tindakan untuk mencegah kontak diantara hewan pada suatu 

area atau lingkungan. Tindakan yang paling penting dalam pengendalian penyakit adalah 

meminimalkan pergerakan hewan dan kontak dengan hewan yang baru datang. Tindakan 

lain yaitu memisahkan ternak berdasarkan kelompok umur atau kelompok produksi. 

Fasilitas yang digunakan untuk tindakan isolasi harus dalam keadaan bersih dan 

didisinfeksi. 

2. Kontrol lalu lintas merupakan tindakan pencegahan penularan penyakit yang dibawa 

oleh alat angkut, hewan selain ternak (kuda, anjing, kucing, hewan liar, rodensia, dan 

burung), dan pengunjung. Hewan yang baru datang sebaiknya diketahui status 

vaksinasinya, hal ini merupakan tindakan untuk memaksimalkan biosekuriti. Oleh sebab 

itu, mengetahui status kesehatan hewan yang baru datang sangat penting. Kontrol lalu 

lintas di peternakan harus dibuat dengan baik untuk menghentikan atau meminimalkan 

kontaminasi pada hewan, pakan, dan peralatan yang digunakan. Alat angkut dan petugas 

tidak boleh keluar dari area penanganan hewan yang mati tanpa melakukan pembersihan 

(cleaning) dan desinfeksi terlebih dahulu. 
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3. Sanitasi merupakan tindakan pencegahan terhadap kontaminasi yang disebabkan oleh 

feses. Kontaminasi feses dapat masuk melalui oral pada hewan (fecal-oral cross 

contamination). Kontaminasi ini dapat terjadi pada peralatan yang digunakan seperti 

tempat pakan dan minum. Langkah pertama tindakan sanitasi adalah untuk menghilangkan 

bahan organik terutama feses. Bahan organik lain yaitu darah, saliva, sekresi dari saluran 

pernafasan, dan urin dari hewan yang sakit atau hewan yang mati. Semua peralatan yang 

digunakan khususnya tempat pakan dan minum harus di- bersihkan dan didesinfeksi untuk 

mencegah kontaminasi. 

Menurut Barrington et al. (2006), tindakan umum yang dilakukan dalam program 

biosekuriti adalah 1). mengawasi keluar masuknya hewan; 2). mencegah kontak dengan 

hewan atau hewan liar; 3). secara rutin membersihkan dan mendesinfeksi sepatu, pakaian, 

dan peralatan yang dipakai ketika menangani hewan; 4). mencatat pengunjung, hewan, dan 

peralatan yang masuk dan keluar. 

Pada suatu peternakan penyebaran penyakit dapat terjadi sangat komplek hal ini 

dapat disebabkan akibat kepadatan populasi dalam suatu kandang, spesies atau bangsa 

hewan, dan sistem sanitasi pada peternakan tersebut, sehingga pengembangan biosekuriti 

sangat penting guna mencegah masuk dan tersebarnya penyakit yang merugikan 

(Steenwinkel et al., 2011). Biosekuriti pada peternakan dapat meliputi sanitasi peternakan, 

pagar pelindung, pengawasan yang ketat lalu lintas pengunjung dan kendaraan, 

menghindari kontak dengan hewan liar, mempunyai fasilitas bangunan yang memadai, 

penerapan karantina dan menerapkan sistem tata cara penggantian stok hewan (Casal et al. 

2007). 

Menurut laporan Bonanno (2011), pernah ditemukan kasus penyakit pada suatu 

peternakan sapi akibat biosekuriti yang buruk. Penyakit ini antara lain digital dermatitis 

(hairy heel wrats), haemorrhagic bowel syndrome (HBS), dan acute bovine liver disease 

(ABLD). Penyakit ini disebabkan oleh sistem drainase yang buruk, sanitasi dan higiene 

yang buruk, kondisi pakan yang tidak baik, serta kondisi kelembaban di dalam peternakan 

yang buruk. 
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5. Prinsip Bioskuriti 

Adapun prinsip dalam bidang biosekuriti yaitu :. 

a. Persiapan dan pencegahan  

Meliputi deteksi, diagnosis, dan mitigasi penyakit maupun cedera yang disebabkan 

oleh agen biologis dan kimiawi. Upaya tersebut membutuhkan kerja sama dan tim siaga 

khusus di setiap kota maupun provinsi dan melakukan protokol serta rencana tertentu yang 

sudah disiapkan oleh CDC atau agen yang bertanggung jawab. 

b. Deteksi dini  

Merupakan upaya untuk memutuskan respons yang tepat dan cepat terhadap 

serangan biologis atau kimiawi, seperti obat profilaksis, antidotum kimiawi, dan vaksin. 

Upaya tersebut membutuhkan komunikasi dan usaha optimal antara petugas medis di 

setiap unit gawat darurat atau rumah sakit dengan petugas yang melakukan deteksi dini 

dan surveilans rutin. 

c. Identifikasi agen biologi maupun kimiawi  

Hal ini memegang peranan penting. Teknologi yang digunakan dalam identifikasi 

bioterorisme berupa teknologi modern (seperti mikroaray, analisis genetik atau protein) 

maupun teknologi konvensional (misalnya pewarnaan, uji biokimia). Pembuatan jaringan 

respons laboratorium multilevel untuk bioterorisme merupakan upaya menghubungkan 

laboratorium klinik dengan dinas atau agen yang ditunjuk untuk menganalisis agen 

biologis atau kimiawi tertentu yang berpotensi mengancam biosecurity.  

d. Respons terhadap bioterorisme  

Ini mencakup investigasi epidemiologis, terapi medis atau profilaksis, dan inisiasi 

pencegahan penyakit atau dekontaminasi lingkungan.Penting diingat bahwa penentuan 

respons harus dilakukan secara cepat dan tepat. 

e. Komunikasi 

Komunikasi efektif antar petugas kesehatan dan masyarakat maupun media 

diperlukan untuk membatasi kemampuan teroris menimbulkan kepanikan dan 

mengacaukan kehidupan masyarakat. Di Amerika Serikat, CDC menerapkan konsep 

komunikasi efektif dan membentuk sistem biosecuriti dengan berbagai agen lokal maupun 

negara bagian. CDC mengembangkan sistem komunikasi yang mendukung surveilans 

penyakit, peringatan dini dan penukaran informasi mengenai suatu wabah yang diduga 
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terkait bioterorisme, penyebaran hasil diagnostik dan informasi kesehatan 

kegawatdaruratan, serta koordinasi aktivitas responsgawat darurat.Selain itu, CDC juga 

mengadakan pelatihan kepada epidemiologis, petugas laboratorium, petugas gawat darurat, 

staf unit gawat darurat dan ruang rawat intensif, serta petugas kesehatan lainnya, termasuk 

dokter layanan primer. 

Untuk praktik biosekuriti baik responden dokter hewan dan paramedik terdiri atas 

tiga komponen yaitu sanitasi, isolasi, dan lalu lintas. Komponen tersebut meliputi: 

1. Sanitasi 

a. Melakukan cuci tangan sebelum dan setelah menangani hewan yang sakit 

    menggunakan disinfektan. 

b. Memakai sepatu khusus/bot pada saat masuk kandang dan melakukan dipping  

    sepatu pada disinfektan. 

c. Penggunaan desinfektan. 

d. Memakai pakaian khusus (cattle pack) pada saat masuk ke kandang. 

e. Menggunakan peralatan yang steril selama melakukan tindakan karantina. 

f. Kandang senantiasa dibersihkan dengan disinfektan. 

g. Tempat pakan senantiasa dibersihkan dengan disinfektan. 

h. Tempat minum senantiasa dibersihkan dengan disinfektan. 

i. Peralatan kandang senantiasa dibersihkan dengan disinfektan. 

j. Tempat penyimpanan pakan yang senantiasa dibersihkan secara rutin. 

2. Isolasi 

a. Perlakuan terhadap hewan yang sakit. 

b.Tindakan terhadap hewan yang baru masuk. 

c. Tindakan terhadap hewan yang sehat. 

d. Perlakuan terhadap hewan yang mati. 

e. Penanganan terhadap kotoran hewan. 

3. Lalu lintas 

a) Tindakan terhadap lalu lintas kendaraan dan pengunjung. 

b) Perlakuan terhadap lalu lintas peralatan. 

c) Perlakuan terhadap lalu lintas pakan. 

d) Tindakan terhadap rodensia, serangga, burung liar, dan hewan lain. 



11 

 

6. Penerapan Biosekuriti pada Instalasi Karantina Hewan ( IKH)  

A. Instalasi Karantina Hewan 

Instalasi karantina hewan (IKH) adalah bangunan berikut peralatan, lahan dan 

sarana pendukung lainnya yang diperlukan sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina 

(Barantan 2006). Beberapa istilah dalam IKH antara lain : 

1. Kandang adalah tempat atau bangunan berikut sarana penunjang yang ada didalamnya 

yang berfungsi sebagai tempat pemeliharaan dan tempat melakukan tindakan pengamatan 

selama masa karantina yang mampu menampung ternak sesuai dengan kapasitasnya dan 

dilengkapi dengan tempat pakan dan minum serta ketinggian kandang yang memadai. 

2. Kandang isolasi adalah kandang yang digunakan untuk melakukan tindakan pengamatan 

intensif dan tindakan perlakuan khusus terhadap sebagian hewan selama masa karantina. 

Kandang ini juga digunakan untuk menempatkan dan menangani ternak yang mengalami 

gangguan kesehatan. 

3. Kandang jepit adalah sarana yang dipergunakan untuk melakukan penjepitan hewan 

guna mengurangi risiko cidera terhadap hewan maupun petugas serta memudahkan 

tindakan pemeriksaan dan perlakuan. 

4. Gudang pakan adalah tempat penyimpanan pakan sebelum diberikan kepada ternak. 

5.Ternak ruminansia besar adalah ternak piara (sapi dan kerbau) yang kehidupannya, 

perkembangbiakannya, serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia. 

6. Pakan ternak adalah makanan ternak ruminansia besar yang berupa hijauan, bahan baku, 

maupun pakan jadi. 

7. Paddock atau pen adalah bagian kandang yang dibatasi dengan pagarpembatas dan 

luas paddock/pen tergantung pada jumlah ternak yang akan ditempatkan di area 

tersebut. 

8. Gangway adalah suatu fasilitas berupa lorong atau jalan sempit untuk ternak.Fasilitas 

ini dibuat untuk memudahkan menggiring ternak ke dalam kandang-kandang instalasi 

maupun menggiring ternak yang akan masuk/dimuat ke dalam truk. 

9. Kandang paksa (forcing yard) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk 

menggiring dan memasukkan ternak ke dalam gang way. 

10. Tempat bongkar dan muat ternak adalah fasilitas untuk menurunkan dan menaikkan 

ternak dari dan ke alat angkut 
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11. Alat angkut adalah angkutan darat dan sarana yang dipergunakan untuk mengangkut 

yang langsung berhubungan dengan ternak ruminansia besar. 

12. Limbah adalah hasil buangan kandang yang berupa kotoran ternak, sisa pakan, serta 

kotoran lainnya. 

B. Klasifikasi Instalasi Karantina Hewan (IKH) 

Instalasi karantina hewan berdasarkan kepemilikannya (Barantan 2006), dibagi 

menjadi : 

1. IKH milik pemerintah yaitu bangunan berikut peralatan, lahan, dan sarana prasarana 

yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindak karantina milik pemerintah. 

2. Instalasi karantina hewan milik swasta yaitu bangunan berikut peralatan, lahan dan 

sarana prasarana yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindak karantina milik 

pihak lain/swasta yang ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian yang telah 

memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai ketentuan. 

           IKH berdasarkan waktu penggunaannya dibagi menjadi : 

1. Intalasi karantina hewan permanen adalah instalasi yang dibangun oleh pemerintah atau 

pihak lain yang penggunaannya bersifat permanen. 

2. Instalasi karantina hewan sementara adalah instalasi yang dibangun oleh pemerintah 

atau pihak lain yang penggunaannya bersifat sementara. 

C. Tindakan Biosekuriti di IKH 

Biosekuriti adalah semua tindakan yang merupakan pertahanan pertama untuk 

pengendalian wabah dan dilakukan untuk mencegah semua kemungkinan 

kontak/penularan dengan peternakan tertular dan penyebaran penyakit (Ditjenak 2007). 

Tujuan utama penerapan biosekuriti adalah untuk menghentikan masuknya penyakit dan 

penyebaran penyakit dengan cara mencegah, mengurangi atau mengendalikan kontaminasi 

silang dari media pembawa yang dapat menularkan agen penyakit (feses, urine, saliva, 

sekresi dari alat pernapasan dan lain-lain). 

Praktik manajemen biosekuriti dibuat untuk mencegah penyebaran penyakit 

dengan meminimalkan perjalanan atau perluasan agen penyakit dan vektor (rodensia, lalat, 

nyamuk, kutu, caplak dan lain-lain) di dalam suatu area peternakan. Biosekuriti merupakan 

cara yang murah, paling efektif untuk pengendalian penyakit dan tidak akan ada program 

pencegahan penyakit yang berjalan dengan baik tanpa adanya penerapan biosekuriti. 
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a. Isolasi hewan merupakan tindakan biosekuriti untuk mencegah penyebaran agen 

penyakit dari hewan yang terinfeksi. Ketersediaan kandang isolasi khusus sangat penting 

sebagai tindakan untuk meminimalkan dan mencegah kontaminasi penyakit yang 

terjangkit di IKH, sehingga penerapan biosekuriti menjadi maksimal. Tindakan isolasi 

terhadap hewan sakit merupakan tindakan biosekuriti yang dapat mengurangi risiko 

penyebaran penyakit diantara hewan.  Kandang isolasi harus dibuat terpisah dari kandang 

pemeliharaan. Pakaian (cattle pack/coveralls) dan sepatu bot yang dipakai untuk 

menangani hewan di kandang isolasi tidak boleh dipakai pada saat menangani hewan 

sehat.  Jika fasilitas kandang isolasi tidak  memungkinkan dibuat,  dapat  digunakan  pen 

(kandang  pemeliharaan) terpisah dari kandang hewan sehat. Selain itu pakan yang 

digunakan tidak boleh kontak dengan hidung (nose-to-nose contact) dan pakan serta air 

minum yang digunakan harus terpisah dengan hewan yang sehat ( Bowman dan Shulaw, 

2001).   Penempatan hewan  pada kandang isolasi khusus juga bertujuan untuk 

meminimalkan pergerakan hewan sakit  sehingga meminimalkan penyebaran penyakit 

(Buhman et al., 2007). 

a. Penampungan limbah kotoran ternak 

Kotoran ternak merupakan media yang potensial untuk menularkan penyakit. Banyak 

penyakit yang bisa ditularkan akibat kontaminasi feses antara lain salmonellosis, 

paratuberculosis, bovine viraldiarrhea (BVD) dan lain-lain.Risiko penularan penyakit ke 

manusia akan semakin tinggi jika kotoran ternak ini tidak dikelola dengan baik dan benar. 

Oleh karena itu karantina hewan haruslah memiliki penampungan kotoran pada kandang. 

b. Desinfeksi  

IKH melakukan disinfeksi terhadap lalu lintas kendaraan dan melakukan disinfeksi 

terhadap lalu lintas pengunjung di IKH.Disinfeksi merupakan salah satu tindakan sanitasi 

untuk meminimalkan dan mencegah kontaminasi terutama feses terhadap alat angkut, 

peralatan, pakaian pengunjung agar penyebaran penyakit dapat dicegah.Lalu lintas keluar 

masuk kendaraan dan pengunjung merupakan salah satu risiko penyebaran penyakit di area 

peternakan. Risiko penyebaran penyakit akan lebih tinggi terhadap pengunjung yang 

berasal dari peternakan lain yang terinfeksi suatu penyakit. Lalu lintas yang mempunyai 

risiko tinggi yang dapat menyebarkan penyakit pada peternakan yaitu: inseminator, pekerja 

di peternakan atau pengolahan produk hewan, dokter hewan, kendaraan yang digunakan 
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untuk mengangkut ternak dan pengunjung yang berasal dari area peternakan lain (Bowman 

dan Shulaw,  2001). 

Tindakan cleaning dan disinfeksi sebagai tindakan sanitasi untuk lalu lintas 

kendaraan dan pengunjung yang keluar masuk area IKH sangat perlu diterapkan sebagai 

tindakan untuk memaksimalkan penerapan biosekuriti. Daya kerja disinfektan dipengaruhi 

oleh berbagai faktor antara lain spektrum disinfektan, kadar kontaminasi, kandungan 

protein, bahan organik dan adanya kandungan sabun (dapat menetralkan beberapa 

disinfektan), konsentrasi disinfektan, waktu kontak, temperatur, memiliki stabilitas dalam 

jangka waktu lama (residual yang lama), dan efektif pada berbagai temperatur. Disinfektan 

yang digunakan harus mempunyai sifat antara lain aman (tidak berbahaya dan mengiritasi 

jaringan hewan dan manusia), tidak toksik bagi lingkungan, tidak merusak peralatan, dan 

efektif pada berbagai temperatur (CDC, 2003). 

Penyebaran kotoran (feses) sebagai salah satu media penularan penyakit dapat 

terjadi akibat adanya petugas/pengunjung dalam satu hari melakukan pengawasan lebih 

dari setengah area peternakan dan tidak melakukan disinfeksi terhadap peralatan dan 

kendaraan yang digunakan.Risiko juga dapat terjadi pada pengunjung dengan frekuensi 

kunjungan ke peternakan lebih dari satu dalam sehari, selain itu penyebaran agen patogen 

pada area peternakan dapat terjadi melalui fomite (Brennan et al., 2008). 

Alat angkut pakan merupakan salah satu media pembawa penyakit masuk ke IKH. 

Penggunaan alat angkut pakan milik sendiri dapat meminimalkan risiko penularan 

penyakit yang mungkin terbawa melalui alat angkut dan pakan sendiri , sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penularan penyakit melalui alat angkut pakan dapat diminimalkan 

risikonya.  

a. Ketersediaan fasilitas tempat pembuangan khusus untuk sisa peralatan medis. 

Selain alat angkut, peralatan juga dapat menjadi media penularan penyakit secara tidak 

langsung.Penularan ini terjadi akibat adanya kontaminasi agen penyakit pada peralatan dan 

penggunaan peralatan yang tidak steril.Sisa peralatan medis (jarum suntik, tabung 

penyimpanan serum/darah, sarung tangan, dan lain-lain) dapat menjadi sumber penularan 

penyakit jika tidak dikelola secara baik dan benar.Instalasi karantina hewan yang ada 

belum semuanya menangani limbah sisa peralatan medis, hal ini dapat menjadi risiko 
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adanya penularan penyakit di IKH akibat pengelolaan limbah sisa peralatan medis yang 

tidak ditangani dengan baik. 

Ketersediaan sarana tempat pembuangan khusus untuk sisa peralatan medis perlu 

disediakan di IKH.Sarana ini merupakan salah satu pencegahan kontaminasi agen 

penyakit, sebagai contoh penyakit BLV dapat ditularkan melalui darah yang terdapat pada 

jarum suntik yang sudah tidak terpakai setelah digunakan untuk pengambilan darah dan 

pada saat perlakuan pengobatan (Kidwell, 2008). 

Penerapan biosekuriti pada IKH perlu dilakukan secara maksimal. Karantina 

pertanian merupakan institusi yang mempunyai tugas melakukan tindakan karantina 

terhadap sapi impor dalam rangka pencegahan penyakit di pintu pemasukan sebelum 

dilakukan pembebasan memerlukan petugas yaitu dokter hewan dan paramedik yang 

profesional.Petugas karantina perlu dibekali pengetahuan dan ketrampilan yang dapat 

mendukung tugas mereka dalam melakukan pencegahan penyakit, oleh sebab itu 

peningkatan sumber daya manusia (SDM) karantina pertanian perlu terus dilakukan secara 

berkelanjutan. 

Evaluasi terhadap IKH harus terus dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian dan 

memberikan peringatan serta sanksi yang tegas terhadap IKH yang tidak mengikuti 

persyaratan yang telah ditetapkan.Evaluasi ini dilakukan terhadap persyaratan lokasi, 

kelengkapan fasilitas, sarana dan prasarana yang dapat menunjang penerapan praktik 

biosekuriti. 

Keberadaan IKH mempunyai hubungan yang erat dengan aspek kesehatan 

masyarakat, diantaranya adalah penyakit zoonosis terhadap petugas dan pekerja yang 

menangani hewan secara langsung di IKH. Selain itu, keberadaan IKH akan berpengaruh 

terhadap masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Keberadaan IKH yang tidak 

menerapkan tindakan biosekuriti yang baik akan menimbulkan permasalahan terhadap 

kesehatan masyarakat antara lain adanya bau dan lalat dari limbah kotoran ternak yang 

tidak ditangani dengan baik, selain itu dampak pencemaran yang timbul akibat adanya 

IKH terhadap lingkungan sekitar. 

Tindakan biosekuriti di IKH yang masih belum maksimal disebabkan karena IKH 

tidak mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian.Kondisi 

ini disebabkan IKH yang ada lebih dulu dibuat dari pedoman persyaratan yang dikeluarkan 
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oleh Badan Karantina Pertanian.Permasalahan sampai saat ini masih belum teratasi 

terutama penyediaan fasilitas sarana penunjang untuk penerapan biosekuriti karena 

membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.Pendirian IKH saat ini harus memenuhi 

persyaratan teknis dan administrasi yang sudah ditetapkan.Penerapan law-enforcement 

perlu dilakukan terhadap pendirian IKH yang tidak sesuai dengan pedoman yang sudah 

dibuat.Pemerintah dalam hal ini Badan Karantina Pertanian perlu membantu memfasilitasi 

IKH yang belum memenuhi persyaratan yang dibuat sebelum pedoman IKH ditetapkan. 

 

 

Gambar 1 : Pusat Karantina Hewan 

Sumber : https://pusatkarantinahewan.wordpress.com 

 

7. Penerapan Biosekuriti pada Rumah Pemotongan Hewan (RPH) 

    a. Syarat Pendiriaan Rumah Pemotongan Hewan 

Bangunan utama Rumah Pemotongan Hewan terdiri atas :  

a) Daerah kotor 

Tempat pemingsanan, tempat pemotongan dan tempat pengeluaran darah. Tempat 

penyelesaian proses penyembelihan (pemisahan kepala, keempat kaki sampai tarsus 

dan karpus, pengulitan, pengeluaran isi dada dan isi perut). Ruang untuk jeroan, ruang 

untuk kepala dan kaki, ruang untuk kulit, tempat pemeriksaan post-mortem.  
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b) Daerah bersih  

Tempat penimbangan karkas, tempat keluar karkas, jika Rumah Pemotongan Hewan 

dilengkapi dengan ruang pendingin/pelayuan, ruang pembeku, ruang pembagian 

karkas dan pengemasan daging, maka ruang-ruang tersebut terletak di daerah bersih 

(SNI 01 - 6159 – 1999).  

Bangunan utama Rumah Pemotongan Hewan harus memenuhi persyaratan yaitu : 

1) Tata ruang  

Tata ruang harus didisain agar searah dengan alur proses serta memiliki ruang yang 

cukup sehingga seluruh kegiatan pemotongan hewan dapat berjalan baik dan 

higienis. Tempat pemotongan didisain sedemikian rupa sehingga pemotongan 

memenuhi persyaratan halal. Besar ruangan disesuaikan dengan kapasitas 

pemotongan. Adanya pemisahan ruangan yang jelas secara fisik antara “daerah 

bersih” dan “daerah kotor”. Di daerah pemotongan dan pengeluaran darah harus 

didisain agar darah dapat tertampung.  

2) Dinding  

Tinggi dinding pada tempat proses pemotongan dan pengerjaan karkas minimum 3 

meter. Dinding bagian dalam berwarna terang dan minimum setinggi 2 meter terbuat 

dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap 

benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas.  

3) Lantai  

Lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toksik, 

mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan landai ke arah saluran pembuangan. 

Permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang.  

4) Sudut Pertemuan  

Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari 

sekitar 75 mm. Sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk 

lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm.  

5) Langit-langit  

Langit-langit didisain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam 

ruangan. Langit-langit harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, 
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tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan serta dihindarkan adanya lubang 

atau celah terbuka pada langit-langit.  

6) Pencegahan serangga, rodensia dan burung  

Masuknya serangga harus dicegah dengan melengkapi pintu, jendela atau ventilasi 

dengan kawat kasa atau dengan menggunakan metode pencegahan serangga lainnya. 

Konstruksi bangunan harus dirancang sedemikian rupa sehingga mencegah 

masuknya tikus atau rodensia, serangga dan burung masuk dan bersarang dalam 

bangunan.  

7) Pertukaran udara dalam bangunan harus baik  

8) Pintu  

Pintu dibuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, mudah dibersihkan dan 

didesinfeksi dan bagian bawahnya harus dapat menahan agar tikus/rodensia tidak 

dapat masuk. Pintu dilengkapi dengan alat penutup pintu otomatik.  

9) Penerangan  

Penerangan dalam ruangan harus cukup baik. Lampu penerangan harus mempunyai 

pelindung, mudah dibersihkan dam mempunyai intensitas penerangan 540 lux untuk 

tempat pemeriksaan postmortem dan 220 luks untuk ruang lainnya.  

10) Kandang Penampung dan Istirahat Hewan  

Berdasarkan SNI 01 - 6159 – 1999 yaitu:  

a) Lokasinya berjarak minimal 10 meter dari bangunan utama.  

b) Kapasitas atau daya tampungnya mampu menampung minimal 1,5 kali kapasitas 

pemotongan hewan maksimal setiap hari.  

c) Pertukaran udara dan penerangan harus baik.  

d) Tersedia tempat air minum untuk hewan potong yang didisain landai ke arah 

saluran pembuangan sehingga mudah dikuras dan dibersihkan.  

e) Lantai terbuat dari bahan yang kuat (tahan terhadap benturan keras), kedap air, 

tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan serta mudah dibersihkan dan 

didesinfeksi.  

f) Saluran pembuangan didisain sehingga aliran pembuangan dapat mengalir lancar.  

g) Terpasang atap yang terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat 

melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan.  
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  h)Terdapat jalur penggiring hewan (gangway) dari kandang menuju tempat 

penyembelihan. Jalur ini dilengkapi jaring pembatas yang kuat di kedua sisinya dan 

lebarnya hanya cukup untuk satu ekor sehingga hewan tidak dapat berbalik arah 

kembali ke kandang.  

Kesehatan masyarakat veteriner adalah suatu bidang penerapan kemampuan 

profesional, pengetahuan dan sumberdaya kedokteran hewan dalam bidang kesehatan 

masyarakat untuk melindungi dan memperbaiki kesehatan manusia.  Pemeriksaan 

antemortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang 

dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang. Pemeriksaan postmortem adalah 

pemeriksaan kesehatan jeroan, kepala dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh 

petugas pemeriksa berwenang.  

Petugas pemeriksa berwenang adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk oleh 

Menteri atau petugas lain yang memiliki pengetahuan dan keterampilan pemeriksaan 

antemortem dan postmortem serta pengetahuan di bidang kesehatan masyarakat veteriner 

yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter hewan yang dimaksud.  

Daerah kotor adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologik, kimiawi dan fisik 

yang tinggi. Daerah bersih adalah daerah dengan dengan tingkat pencemaran biologik, 

kimiawi dan fisik yang rendah. Desinfeksi adalah penggunaan bahan kimia dan/atau 

tindakan fisik untuk mengurangi/ menghilangkan mikroorganisme.  

Kandang Penampung adalah kandang yang digunakan untuk menampung hewan 

potong sebelum pemotongan dan tempat dilakukannya pemeriksaan antemortem. Kandang 

Isolasi adalah kandang yang digunakan untuk mengisolasi hewan potong yang ditunda 

pemotongannya karena menderita penyakit tertentu atau dicurigai terhadap suatu penyakit 

tertentu.  

Kandang Isolasi adalah kandang yang digunakan untuk mengisolasi hewan potong 

yang ditunda pemotongannya karena menderita penyakit tertentu atau dicurigai terhadap 

suatu penyakit tertentu (SNI 01 - 6159 – 1999 tentang RPH).  
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2. Biosekuriti Rumah Pemotongan Hewan (RPH) 

Syarat Rumah Pemotongan Hewan berdasarkan (SNI 01 - 6159 – 1999) yaitu:  

1. Persyaratan Lokasi  

Tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), Rencana 

Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau Rencana Bagian Wilayah Kota (RBWK). 

Tidak berada di bagian kota yang padat penduduknya serta letaknya lebih rendah 

dari pemukiman penduduk, tidak menimbulkan gangguan atau pencemaran 

lingkungan. Tidak berada dekat industri logam dan kimia, tidak berada di daerah 

rawan banjir, bebas dari asap, bau, debu dan kontaminan lainnya. Memiliki lahan 

yang relatif datar dan cukup luas untuk pengembangan rumah pemotongan hewan.  

 

2. Persyaratan Sarana  

Rumah Pemotongan Hewan harus dilengkapi dengan Sarana jalan yang 

baik menuju Rumah Pemotongan Hewan yang dapat dilalui kendaraan pengangkut 

hewan potong dan kendaraan daging. Sumber air yang cukup dan memenuhi 

persyaratan SNI 01-0220-1987. Persediaan air yang minimum harus disediakan 

yaitu : Sapi, Kerbau, Kuda dan hewan yang setara beratnya: 1000 liter/ekor/hari; 

Kambing, domba dan hewan yang setara beratnya: 100 liter/ekor/hari; Babi: 450 

liter/ekor/hari. Sumber tenaga listrik yang cukup. Pada Rumah Pemotongan Hewan 

Babi harus ada persediaan air panas untuk pencelupan sebelum pengerokan bulu. 

Pada Rumah Pemotongan Hewan seyogyanya dilengkapi dengan instalasi air 

bertekanan dan/atau air panas (suhu 80).  

3. Persyaratan Bangunan dan Tata Letak  

Kompleks Rumah Pemotongan Hewan harus terdiri dari Utama Kandang 

Penampung dan Istirahat, Kandang Isolasi, Kantor Administrasi dan Kantor Dokter 

Hewan, Tempat Istirahat Karyawan, Kantin dan Mushola, Tempat Penyimpanan 

Barang Pribadi (locker)/Ruang Ganti Pakaian, Kamar Mandi dan WC, Sarana 

Penanganan Limbah, Insenerator, Tempat Parkir, Rumah Jaga, Gardu Listrik, 

Menara Air. Kompleks Rumah Pemotongan Hewan harus dipagar sedemikian rupa 

sehingga dapat mencegah keluar masuknya orang yang tidak berkepentingan dan 
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hewan lain selain hewan potong. Pintu masuk hewan potong harus terpisah dari 

pintu keluar daging. 

Sistem saluran pembuangan limbah cair harus cukup besar, didisain agar 

aliran limbah mengalir dengan lancar, terbuat dari bahan yang mudah dirawat dan 

dibersihkan, kedap air agar tidak mencemari tanah, mudah diawasi dan dijaga agar 

tidak menjadi sarang tikus atau rodensia lainnya. Saluran pembuangan dilengkapi 

dengan penyaring yang mudah diawasi dan dibersihkan.  

Di dalam kompleks Rumah Pemotongan Hewan, sistem saluran 

pembuangan limbah cair harus selalu tertutup agar tidak menimbulkan bau. Di 

dalam bangunan utama, sistem saluran pembuangan limbah cair terbuka dan 

dilengkapi dengan grill yang mudah dibuka-tutup, terbuat dari bahan yang kuat dan 

tidak mudah korosif.  

4. Syarat Peralatan  

Seluruh perlengkapan pendukung dan penunjang di Rumah Pemotongan 

Hewa harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan 

didesinfeksi serta mudah dirawat. Peralatan yang langsung berhubungan dengan 

daging harus terbuat dari bahan yang tidak toksik, tidak mudah korosif, mudah 

dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat.  

Di dalam bangunan utama harus dilengkapi dengan sistem rel (railing 

system) dan alat penggantung karkas yang didisain khusus dan disesuaikan dengan 

alur proses untuk mempermudah proses pemotongan dan menjaga agar karkas 

tidak menyentuh lantai dan dinding.  

Sarana untuk mencuci tangan harus didisain sedemikian rupa agar tangan 

tidak menyentuh kran air setelah selesai mencuci tangan, dilengkapi dengan sabun 

dan pengering tangan seperti lap yang senantiasa diganti, kertas tissue atau 

pengering mekanik (hand drier). Jika menggunakan kertas tissue, maka disediakan 

pula tempat sampah tertutup yang dioperasikan dengan menggunakan kaki.  

Sarana untuk mencuci tangan disediakan disetiap tahap proses pemotongan 

dan diletakkan ditempat yang mudah dijangkau, ditempat penurunan ternak hidup, 

kantor administrasi dan kantor dokter hewan, ruang istirahat pegawai dan/atau 

kantin serta kamar mandi/WC.  
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Pada pintu masuk bangunan utama harus dilengkapi sarana untuk mencuci 

tangan dan sarana mencuci sepatu boot, yang dilengkapi sabun, desinfektan, dan 

sikat sepatu. Pada Rumah Pemotongan Hewan untuk babi disediakan bak pencelup 

yang berisi air panas.  

Peralatan yang digunakan untuk menangani pekerjaan bersih harus berbeda 

dengan yang digunakan untuk pekerjaan kotor, misalnya pisau untuk 

penyembelihan tidak boleh digunakan untuk pengerjaan karkas.  

Ruang untuk jeroan harus dilengkapi dengan sarana/peralatan untuk 

pengeluaran isi jeroan, pencucian jeroan dan dilengkapi alat penggantung hati, 

paru, limpa dan jantung. Ruang untuk kepala dan kaki harus dilengkapi dengan 

sarana/peralatan untuk mencuci dan alat penggantung kepala. Ruang untuk kulit 

harus dilengkapi dengan sarana/peralatan untuk mencuci.  

Harus disediakan sarana/peralatan untuk mendukung tugas dan pekerjaan 

dokter hewan atau petugas pemeriksa berwenang dalam rangka menjamin mutu 

daging, sanitasi dan higiene di Rumah Pemotongan Hewan. Perlengkapan standar 

untuk karyawan pada proses pemotongan dan penanganan daging adalah pakaian 

kerja khusus, apron plastik, penutup kepala, penutup hidung dan sepatu boot (SNI 

01 - 6159 – 1999).  

5. Higiene Karyawan dan Perusahaan  

Rumah Pemotongan Hewan harus memiliki peraturan untuk semua 

karyawan dan pengunjung agar pelaksanaan sanitasi dan higiene rumah 

pemotongan hewan dan higiene produk tetap terjaga baik. Setiap karyawan harus 

sehat dan diperiksa kesehatannya secara rutin minimal satu kali dalam setahun. 

Setiap karyawan harus mendapat pelatihan yang berkesinambungan tentang higiene 

dan mutu. Daerah kotor atau daerah bersih hanya diperkenankan dimasuki oleh 

karyawan yang bekerja di masing-masing tempat tersebut, dokter hewan dan 

petugas pemeriksa yang berwenang (SNI 01 - 6159 – 1999).  

     1. Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner  

Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner serta pemeriksaan antemortem 

dan postmortem di Rumah Pemotongan Hewan dilakukan oleh petugas pemeriksa 

berwenang. Pada setiap Rumah Pemotongan Hewan harus mempunyai tenaga 
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dokter hewan yang bertanggung jawab terhadap dipenuhinya syarat-syarat dan 

prosedur pemotongan hewan, penanganan daging serta sanitasi dan hygiene (SNI 

01 - 6159 – 1999).  

     2. Kendaraan Pengangkut Daging  

Boks pada kendaraan untuk mengangkut daging harus tertutup. Lapisan 

dalam boks pada kendaraan pengangkut daging harus terbuat dari bahan yang tidak 

toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi, mudah dirawat 

serta mempunyai sifat insulasi yang baik. Boks dilengkapi dengan alat pendingin 

yang dapat mempertahankan suhu bagian dalam daging segar +7 oC dan suhu 

bagian dalam jeroan +3 oC (SNI 01 - 6159 – 1999).  

    3. Persyaratan Ruang Pendingin/Pelayuan  

Ruang pendingin/pelayuan terletak di daerah bersih. Besarnya ruang 

disesuaikan dengan jumlah karkas yang dihasilkan. Konstruksi bangunan harus 

memenuhi persyaratan :  

1) Dinding : Tinggi dinding pada tempat proses pemotongan dan pengerjaan karkas 

minimum 3 meter. Dinding bagian dalam berwarna terang, terbuat dari bahan yang 

kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan 

terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah 

mengelupas.  

2) Lantai : Lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak 

toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta 

tidak mudah mengelupas (SNI 01 - 6159 – 1999).  

      4. Ruang Beku  

Ruang Pembeku terletak di daerah bersih. Besarnya ruang disesuaikan 

dengan jumlah karkas yang dihasilkan. Ruang didisain agar tidak ada aliran air atau 

limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang 

pendingin/pelayuan. Ruang mempunyai alat pendingin yang dilengkapi dengan 

kipas (blast freezer). Suhu dalam ruang di bawah –18 oC dengan kecepatan udara 

minimum 2 meter per detik (SNI 01 -6159 – 1999).  

 

 



24 

 

    5. Ruang Pembagian Karkas dan Pengemasan Daging  

Ruang pembagian dan pengemasan karkas terletak di daerah bersih dan 

berdekatan dengan ruang pendingin/pelayuan dan ruang pembeku. Ruang didisain 

agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke 

dalam ruang pembagian dan pengemasan daging. Ruang dilengkapi dengan meja 

dan fasilitas untuk memotong karkas dan mengemas daging (SNI 01 - 6159 – 

1999).  

    6. Laboratorium  

Laboratorium didisain khusus agar memenuhi persyaratan kesehatan dan 

keselamatan kerja. Tata ruang didisain agar dapat menunjang pemeriksaan 

laboratorium. Penerangan dalam laboratorium memiliki intensitas cahaya 540 lux. 

Lampu harus diberi pelindung (SNI 01 - 6159 – 1999). 

 

8.  Biosekuriti dalam Peternakan Ayam   

Biosekuriti berasal dari kata bio artinya hidup dan sekuriti artinya pengamanan. 

Jadi, biosekuriti adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen 

penyakit ke induk semang dan/atau upaya memastikan agen penyakit yang ditemukan 

dalam suatu peternakan secepatnya dimusnahkan agar tidak menyebar di dalam peternakan 

ataupun keluar peternakan. Ada tiga perlakuan utama dalam biosecurity yaitu isolasi, 

kontrol lalu lintas dan sanitasi. Kontrol lalu lintas dan sanitasi merupakan metoda yang 

efektif untuk mengendalikan manajemen resiko suatu penyakit pada satu flok. Bila dua 

komponen tersebut diabaikan, maka dengan melakukan sanitasi akan sangat membantu 

prinsip biosecurity tersebut. Sanitasi adalah pembersihan dan desinfeksi semua peralatan 

dan bahan yang masuk maupun yang ada di peternakan, termasuk kebersihan petugas 

kandangnya. Semua komponen tersebut sangat krusial untuk mengeliminasi keberadaan 

agen penyakit. Pemilik peternakan harus mengontrol beberapa faktor yang dapat 

menyebabkan penyebaran penyakit antara lain : pembuangan bangkai ayam, ayam sakit, 

kontak dengan objek terkontaminasi seperti pakaian, sepatu, pakan dan lain-lain.. 

Dalam peternakan, biosekuriti merupakan konsep integral yang mempengaruhi 

suksesnya sistem produksi ternak khususnya dalam rangka mengurangi resiko karena 

masuknya penyakit menular maupun tidak menular. Apabila biosekuriti dilaksanakan 
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secara baik, benar dan disiplin maka target produktivuitas ternak dan efisiensi ekonomi 

akan tercapai karena kesehatan ternak yang terjaga. Oleh karena itu sebagai bagian dari 

sistem manajemen peternakan biosekuriti adalah sangat penting. Adapun ruang lingkup 

bisosekuriti peternakan yakni:  

1. Biosekuriti konseptual adalah dasar seluruh program pengendalian penyakit sperti: 

lokasi kandang suatu peternakan, pengaturan jenis dan umur ternak.  

2. Biosekuriti struktural adalah sesuatu yang berhubungan dengan konstruksi 

kandang, arah kandang atau tata letak peternakan, pemisahan batas-batas unit 

peternakan, pengaturan saluran limbah peternakan, alat sanitasi dan dekontaminasi, 

sarana dan prasarana kandang.  

3. Biosekuriti operasional merupakan implementasi sistem operasional dan prosedur 

(SOP) manajemen untuk pengendalian penyakit. 

Biosekuriti merupakan suatu sistem untuk mencegah penyakit baik klinis maupun 

subklinis, yang berarti sistem untuk mengoptimalkan produksi unggas secara keseluruhan, 

dan merupakan bagian untuk mensejahterakan hewan (animal welfare). Pada awalnya 

konsep biosecurity diterapkan untuk menghasilkan unggas yang bebas penyakit tertentu 

(spesific patogen free) untuk keperluan penelitian secara eksperimental. Tetapi saat ini 

telah diterapkan pada berbagai jenis peternakan sebagi upaya praktis untuk mencegah 

masuknya organisme penyebab penyakit (patogen) dari luar ke dalam peternakan. Bahkan 

diterapkan juga di negara-negara berdaulat sebagai upaya untuk melindungi industri 

peternakannya dari berbagai penyakit berbahaya yang tidak ditemukan di wilayahnya 

(penyakit eksotik).Aspek-aspek yang menjadi ruang lingkup program biosekuritas adalah 

upaya membebaskan adanya penyakit-penyakit tertentu, memberantas dan mengendalikan 

pengakit-penyakit tertentu, memberikan kondisi lingkungan yanglayak bagi kehidupan 

ayam, mengamankan keadaan produk yang dihasilkan, mengamankan resiko bagi 

konsumen, dan resiko bagi karyawan yang terlibat dalam tatalaksana usaha peternakan 

ayam. Aspek-aspek ini bagi industri peternakan ayam sangat dituntut mengingat cara 

pemeliharaannya yang dikandangkan, dan dipelihara dalam jumlah yang banyak, sehingga 

ayam rentan terhadap ancaman berbagai macam penyakit baik yang menular maupun tidak 

menular. Oleh karena itu perhatian yang lebih sangat diperlukan dalam pelaksanaannya, 
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juga perlakuan terhadap ayam mati, kehadiran lalat, dan bau yang kerap kali menimbulkan 

gangguan bagi penduduk sekitarnya. 

1. Agen Penyakit Masuk ke Peternakan Ayam 

Agen penyakit adalah mikroorganisme yang terdapat di dalam lingkungan seperti 

virus, bakteri, fungi dan parasit baik yang di dalam (endoparasit) maupun yang diluar 

tubuh ayam (ektoparasit). Adanya penyakit terjadi dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu agen 

penyakit, inang (ayam) dan lingkungan. Di alam, mikroorganisme selalu berinteraksi 

dalam keadaan harmoni (seimbang) apabila tubuh ternak mempunyai daya tahan yang 

tinggi terhadap infeksi mikroorganisme tersebut. Apabila terjadi perubahan-perubahan 

yang menyebabkan ketidakseimbangan interaksi tersebut, misalnya menguntungkan di sisi 

mikroorganisme, dan merugikan kondisi hewan ternak yang dipelihara, maka terjadilah 

penyakit pada ternak dengan derajat yang bervariasi.Agen penyakit bisa masuk ke dalam 

lingkungan peternakan ayam melalui berbagai macam cara seperti berikut ini (Sinartani, 

2012) : 

1. Terbawa masuk ketika anak ayam (DOC) datang (transmisi vertikal) 

2. Masuknya ayam sehat yang baru sembuh dari penyakit tetapi sekarang berperan 

sebagai pembawa (carrier), 

3. Masuknya ayam dari luar flok (transmisi horizontal) 

4. Tertular melalui telur-telur dari flok-flok pembibit yang terinfeksi. Contoh agen 

penyakit yang ditularkan dari induk ke anak ayam adalah virus Egg Drop 

Syndrome dan virus Leukosis, bakteri Samonella pullorum, S. enteritidis, dan 

Mycoplasma serta Aspergillus. 

5. Terbawa masuk melalui kaki (sepatu), tangan dan pakaian pengunjung atau 

karyawan yang bergerak dari flok ke flok, misalnya berbagai penyakit virus dan 

bakteri (Salmonella, Campylobacter) 

6. Terbawa melalui debu, bulu-bulu atau sayap, dan kotoran pada peralatan dan 

sarana lain seperti truk, kandang ayam, tempat telur dll. 

7. Terbawa oleh burung-burung liar, predator (kumbang), rodensia (tikus), lalat, 

caplak, tungau dan serangga lain. Burung liar merupakan reservoar bagi penyakit 

ND, IB, Psitakosis, influensa unggas dan Pasteurella spp. Kumbang merupakan 

reservoar sejumlah besar infeksi termasuk penyakit Marek, Gumboro, 
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salmonellosis, pasteurellosis dan koksidiosis. Rodensia dapat menyebarkan 

berbagai ragam penyakit termasuk pasteurellosis dan salmonellosis. Lalat dapat 

menularkan berbagai bakteri penyebab penyakit pencernaan ayam dan virus cacar 

ayam (fowl pox). Caplak Argas dapat menjadi vektor pembawa spirokhetosis. 

Tungau Ornitonyssus bursa dapat menimbulkan gangguan produksi ayam dan 

kegatalan bagi karyawan, sedangkan Culicoides (agas atau mrutu) dapat menjadi 

vektor leucocytozoonosis yang cukup merugikan. 

8. Terbawa melalui makanan yang tercemar mikroorganisme di pabriknya. 

Kontaminasi bahan baku pakan atau pakan jadi dengan beberapa jenis patogen 

seperti Salmonella spp atau IBD/Gumboro dan paramyxovirus, Egg Drop 

Syndrom, Aflatoksin dapat menginfeksi kawanan unggas yang peka terhadap 

penyakit ini. 

9. Menular lewat air seperti berbagai jenis bakteri (Salmonella, Escherichia coli) dan 

fungi (Aspergillus) 

10. Menular lewat udara seperti virus velogenik ND dan ILT. 

11. Tertular melalui vaksin hidup atau kontaminasi vaksin. Vaksin unggas 

terkontaminasi yang dibuat pada telur yang diperoleh dari peternakan yang tidak 

bebas patogen spesifik (non-SPF) dapat mengandung patogen antara lain 

adenovirus, reovirus, atau agen lain yang bertanggung jawab terhadap anemia dan 

retikuloendoteliosis. Patogen juga dapat ditularkan diantara ternak akibat peralatan 

vaksinasi yang digunakan dalam pemberian vaksin atau petugas yang 

terkontaminasi. 

Untuk mengetahui seberapa jauh tindakan biosecurity di dalam suatu peternakan 

yang diperlukan akan dipertimbangkan secara ekonomi, rasional dan resiko. Ayamyang 

baru masuk merupakan resiko besar terhadap biosecurity karena statusnya yang belum 

diketahui. Kemungkinan ayam-ayam baru tersebut sudah terinfeksi atau peka terhadap 

infeksi yang sebenarnya ayam sudah terinfeksi, namun terlihat normal. Manajemen all in 

all out (ayam masuk pada umur yang sama dan dipanen dalam waktu yang sama) sudah 

umum diterapkan pada suatu peternakan. Cara lain adalah menyediakan kandang karantina 

pada suatu lokasi yang terisolir pada ayam yang baru masuk yang terpisah dengan ayam 

yang sudah ada. Karantina dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan selama 2 minggu dan 
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sebaiknya adalah 4 minggu. Perhatikan ayam-ayam tersebut apabila ada tanda-tanda sakit. 

Menguji darah ayam-ayam tersebut terhadap beberapa penyakit infeksius akan lebih baik. 

Sebaiknya menggunakan bahan-bahan angkut dari plastik dan hindarkan dari kayu. Bahan 

dari kayu akan sulit untuk dibersihkan dan merupakan media yangbaik untuk menularkan 

penyakit sampai jarak yang jauh. Agar dihindarkan DOCbaru dari kotoran, debu, dan bulu-

bulu dari flok terdahulu. 

Penyakit dapat juga masuk ke suatu fasilitas peternakan dengan cara antara lain 

sebagai berikut : 

1. Ditularkan/dibawa oleh orang termasuk pegawai, petugas servis, sopir 

truk,petugas vaksinasi, dokter hewan, dan lain-lain. 

2. Kemungkinan terbawa melalui unggas yang baru (DOC, ayam pulet, pejantan). 

3. Kemungkinan berasal kontaminan terdahulu akibat pembersihan 

peralatankurang bersih. 

4. Kemungkinan terbawa oleh vektor seperti tikus, unggas liar, serangga, angina 

atau air. 

Cara-cara melakukan tindakan biosecurity di suatu peternakan dilakukan berdasarkan 

SOP dan tingkat biosecuritynya.Pemahaman terhadap mekanisme penularan penyakit pada 

peternakan ayam merupakan langkah awal di dalam upaya pelaksanaan program 

biosekuritas. Keberhasilan program biosekuritas juga harus didukung oleh dana dan 

komitmen yang konsisten bagi pemilik maupun karyawan, serta monitoring yang ketat, 

terjadwal dan berkelanjutan. 

2. Pelaksanaan Program Biosekuriti dalam Peternakan Ayam 

1. Kontrol lalu lintas 

Biosekuritas ini secara umum memberlakukan kontrol tehadap lalu lintas orang, 

seperti mengunci pintu dan melarang semua pengunjung atau mengizinkan masuk orang 

tertentu dan personil yang dibutuhkan (profesional) setelah mereka didesinfeksi, mandi 

semprot, lalu memakai sepatu khusus, baju penutup, dan topi khusus yang telah 

didesinfeksi. Tangan orang bisa juga menyebabkan infeksi dan harus didesinfeksi sebelum 

masuk bangunan kandang atau meninggalkannya. Pada peternakan yang harus 

menjalankan biosekuritas dengan ketat (Grand parent stock) akan menerapkan prosedur 

dengan sangat ketat misalnya tamu yang akan masuk sebelumnya tidak boleh mengunjungi 
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farm pada level dibawahnya (Parent stock, komersial, prosesing dll) paling sedikit tiga hari 

setelah kunjungan tersebut 

Kontrol lalu lintas tidak hanya berlaku untuk orang tetapi juga untuk hewan seperti 

burung-burung liar, tikus, kumbang predator, serangga dan lainnya. Kucing dan anjing 

seringkali dianggap sebagai pembawa penyakit yang potensial, tetapi bukti-bukti kurang 

mendukung dan manfaatnya dalam mengendalikan tikus cukup nyata dibandingkan 

kerugian yang ditimbulkannya. Konstruksi bangunan yang terbuka sebaiknya diberi kawat 

pelindung untuk mencegah masuknya serangga terbang atau predator, meskipun tidak 

efektif paling tidak dapat mengurangi resiko. 

Kebersihan halaman dan teras dinding serta pemotongan rumput harus teratur. 

Konstruksi kandang dan ruang penyimpan pakan dibuat yang tidak memungkinkan 

binatang-binatang seperti tikus, burung, kumbang dan lainnya secara leluasa dapat 

memasukinya (rodent proof). Program pengendalian tikus dapat dibuat secara 

berkesinambungan dengan menempatkan kotak pengumpan di pinggir kandang dengan 

selang 15-20 meter. Umpan tikus perlu dimonitor dalam jangka waktu tetrtentu misalnya 

setiap 5 hari sekali dengan umpan yang disukai tikus. Limbah kotoran ayam dan sekam 

basah, harus segera disingkirkan agar tidak mengundang lalat berkembang biak . Pada saat 

musim lalat dilakukan pengendalian baik dengan insektisida untuk membunuh lalat 

dewasa atau larva. 

Lalu lintas kendaraan yang memasuki areal peternakan juga harus dimonitor secara 

ketat. Kendaraan yang memasuki farm harus melewati kolam desinfeksi yang terdapat di 

belakang gerbang. Kendaraan yang bisa masuk ke areal peternakan adalah kendaraan 

pengangkut makanan, doc, ataupun peralatan kandang lainnya. Pada peternakan 

pembibitan yang memerlukan biosekuritas lebih ketat, begitu masuk kolam desinfeksi 

kendaraan harus berhenti, lalu seluruh bagian mobil bagian bawah, sekitar ban disemprot 

desinfektan dengan sprayer tekanan tinggi. Sementara itu penumpangnya harus berjalan 

kaki lewat pintu khusus untuk lalu lintas orang. Di tempat ini ia harus mandi semprot 

untuk didesinfeksi. Di peternakan yang memerlukan biosekuritas sangat ketat terdapat 

pemisahan dan batas yang jelas mengenai daerah sanitasi kotor dengan atau daerah sanitasi 

semi bersih atau bersih. Dengan demikian akan selalu ada kontrol lalu lintas baik barang, 

bahan ataupun manusia. 
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2. Vaksinasi 

Aspek lain dari biosekuritas adalah mencegah penyakit melalui vaksinasi. 

Antibiotika digunakan untuk memberantas infeksi bakteri. Karena tidak ada obat yang 

dapat melawan infeksi virus, maka vaksinasi sebelum infeksi terjadi di dalam flok ayam 

menjadi pilihan utama untuk melindungi ayam. Vaksin virus yang ideal terbuat dari suatu 

virus yang tidak menimbulkan penyakit, tetapi virus yang sangat tinggi 

imunogenesitasnya. Kombinasi ini agak jarang oleh karena itu virus-virus terpilih harus 

memberikan reaksi yang kecil sekali dan menyebabkan kekebalan yang tinggi. Perusahaan 

vaksin mempunyai kombinasi faktor-faktor yang terbaik terhadap virus yang ada sesuai 

dengan yang diharapkan. 

Tidak semua vaksin efektifitasnya sama. Beberapa vaksin memberikan kekebalan 

yang baik tetapi menimbulkan reaksi setelah diberikan yang lebih berbahaya dari penyakit 

itu sendiri. Vaksin yang lain, reaksinya tidak terlihat tetapi tingkat perlindungannya sangat 

rendah. Tetapi, kehebatan reaksi biasanya tidak berhubungan dengan tingkat kekebalan. 

Virus yang ideal untuk vaksin adalah yang tidak memberikan reaksi dan mempunyai 

kekebalan yang tinggi. Beberapa vaksin untuk infeksi bakteri tertentu biasanya kurang 

efektif dari pada kebanyakan vaksin virus, karena vaksin virus dapat merangsang bagian-

bagian kunci dari sistem kekebalan dengan lebih baik. 

Vaksin bisa dalam bentuk hidup atau mati. Keduanya memberikan reaksi. Vaksin 

hidup terdiri atas mikroorganisme hidup. Vaksin ini dapat diberikan pada umur lebih muda 

daripada vaksin mati, dan diberikan melalui injeksi, air minum, inhalasi, atau tetes mata. 

Kontaminasi vaksin harus dicegah karena dapat menimbulkan gangguan yang serius. 

Mikroagen yang terdapat dalam vaksin hidup akan berkembang di dalam tubuh unggas, 

dan bila terdapat infeksi sekunder pada saat itu, dapat terjadi reaksi yang hebat. Ketika 

menggunakan vaksin hidup, peternak harus menyadari bahwa peternakannya mengandung 

agen penyakit yang berasal dari vaksin. Semua vaksin mati yang pemberiannya harus 

disuntikkan, dapat juga menimbulkan reaksi yang berasal dari zat pembawanya. Reaksi 

yang paling umum adalah terjadinya pembentukan jendolan pada tempat penyuntikan 

(granuloma). Usia unggas pada saat vaksinasi terhadap penyakit tertentu dan kapan perlu 

diulang merupakan faktor penting yang mempengaruhi tingkat, kualitas dan lamanya 

kekebalan. Program-program vaksinasi bervariasi pada ayam broiler, ayam petelur 
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komersial, ayam bibit, ayam nenek, ayam kalkun, dan burung. Yang penting diingat adalah 

vaksinlah sesuai dengan keperluan. 

 

3. Pencatatan Riwayat Flok 

Mencatat riwayat flok adalah cara yang mudah untuk menjaga kesehatan flok 

ayam. Ayam harus secara rutin diperiksa kesehatannya ke laboratorium, dengan mengecek 

titer darahnya terhadap penyakit tertentu, monitoring bakteriologis dan sampling lainnya. 

Laporan hasil pemeriksaan laboratorium harus disimpan bersamaan dengan data 

performans setiap flok atau kandang. Laporan ini sangat bermanfaat begitu masalah 

muncul. 

 

4. Cara-cara Pencucian Kandang untuk Kandang Ayam Broiler dan Ayam Petelur 

Pencucian kandang ayam merupakan kegiatan biosekuritas yang paling berat. 

Segera setelah flok ayam diafkir dan liter diangkat keluar kandang, tindakan berikutnya 

adalah pembersihan dan desinfeksi terhadap seluruhkandang dan lingkungannya. 

Gumpalan liter harus diangkat dan sisa-sisa yang menempel harus disikat dan disemprot 

air. Peralatan seperti penggaruk, sekop, truk pengangkut, wadah-wadah pengankut kotoran 

(manure), dan lain-lain semuanya harus dibersihkan dan didesinfeksi setelah 

dipakai.Berikut ini cara-cara pencucian kandang untuk kandang ayam broiler dan ayam 

petelur: 

a. Pencucian kandang ayam broiler 

Pencucian kandang ayam broiler bisa dilakukan secara total atau menyeluruh. 

Secara total artinya dilakukan terhadap seluruh kandang secara lengkap dari bagian atas 

sampai ke bawah. Hal ini dilakukan paling tidak setahun sekali. Pencucian bisa juga secara 

parsial biasanya dilakukan tidak menyeluruh, tetapi hanya bagian bawah (lantai) dan 

sekitarnya.Cara pencucian secara menyeluruh bisa dilakukan sebagai berikut: 

a) Angkat liter keluar dari kandang sejauh mungkin, atau paling tidak 100 yard. 

Usahakan liter tidak berceceran, tidak mencemari jalan atau pintu masuk kandang, 

dan tutuplah rapat-rapat. 
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b) Sapulah dengan bersih dari atas sampai dasar kandang atau lantai, termasuk seluruh 

rangkaian kabel listrik, kipas angin, dan kisi-kisi jendela. Lepaskan lampu-lampu 

bohlam bersihkan dan ganti yang sudah putus dengan yang baru. 

c) Gosok, sikat dan bersihkan seluruh instalasi air, tempat makanan, dan peralatan 

lainnya. Keluarkan peralatan seperti brooder guard, tempat minum, tempat makan, 

dari kandang, lalu rendam, sikat, bersihkan dan desinfeksi sebelum dipakai lagi 

untuk flok ayam berikutnya. 

d) Seluruh atap, korden, dinding, partisi, tempat makan dan minum, dan peralatan 

lainnya, setelah dibersihkan debunya, disomprot dengan air sabun, dibilas, lalu 

didesinfeksi dengan menggunakan desinfektan yang kuat dan larut dalam air 

seperti senyawa fenol dengan konsentrasi sesuai aturan yang terdapat pada label. 

Peningkatan konsentrasi desinfektan tidak akan menutupi pekerjaan pencucian 

yang tidak sempurna. Penyemprotan dilakukan pada tekanan minimum 200 psi 

(pounds per square inch) agar penetrasi berlangsung baik. Hati-hati jangan sampai 

semprotan mengenai 

e) Bagian dalam motor listrik, oleh karena itu harus diselubungi dahulu sebelum 

disemprot, setelah selesai buka kembali, atau bisa juga dilepas dahulu motornya. 

Penyemprotan dilakukan dari belakang dan bekerja mulai dari atap bangunan 

pertama kali, lalu dinding dan terakhir lantai. Bagian luar kandang seperti teras, 

saluran air, kawat, atap dan halaman juga diperlakukan sama. Jika pencucian telah 

selesai, perbaikan pada bagian-bagian kandang yang rusak dapat dilakukan. 

f) Setelah lantai kering dan bersih maka liter baru dan peralatan kandang untuk DOC 

yang baru dapat dipasang dan disebar merata. Liter umumnya berupa sekam atau 

tatal dengan ketebalan 10 cm (minimal 8cm). 

g) Gunakan insektisida yang sesuai pada bagian atas liter baru bila terdapat masalah 

serangga. Bila terdapat banyak kumbang (Alphitobius spp), maka semprotlah 

dindingnya dengan insektisida. 

h) Sediakan bak dekontaminasi sepatu di depan pintu masuk kandang. Sediakan pula 

baskom dekontaminasi untuk mencuci kandang. Gunakan desinfektan sesuai 

anjuran pabriknya. Desinfektan merupakan racun, dan pemakaian sesuai dengan 

aturan yang dianjurkan dalam label dapat menjamin terbunuhnya patogen yang 



33 

 

ingin dibasmi. Bila desinfektan tidak dipakai dalam proporsi yang dianjurkan 

seperti pada label, maka orang, ternak ayam, dan mahluk hidup lainnya dapat turut 

teracuni. 

b. Pencucian kandang ayam petelur 

Pencucian kandang dan desinfeksi secara menyeluruh dilakukan diantara setiap 

kelompok umur remaja sangat dianjurkan. Kandang petelur dan peralatan harus 

dibersihkan secara menyeluruh dari atas sampai bawah dan didesinfeksi setelah setiap flok 

dipindahkan dari kandang semula dan sebelum flok baru dimulai. Pencucian kandang 

secara parsial hanya dilakukan pada kandang petelur dan peralatannya setelah flok 

dipindahkan dari tempat awalnya ke tempat yang baru.Cara-cara yang dianjurkan dalam 

pencucian kandang petelur secara menyeluruh adalah sebagai berikut: 

a) Angkat liter keluar dari kandang sejauh mungkin, atau paling tidak 100 yard. 

Usahakan liter tidak berceceran, tidak terkena air, tidak mencemari jalan atau pintu 

masuk kandang, dan tutuplah rapat-rapat. 

b) Sapulah dengan bersih dari atas sampai dasar kandang atau lantai, termasuk seluruh 

rangkaian kabel listrik, kipas angin, dan kisi-kisi jendela. Lepas lampu-lampu 

bohlam bersihkan dan ganti yang sudah putus dengan yang baru. 

c) Seluruh atap, korden, dinding, partisi, tempat makan dan minum, dan peralatan 

lainnya, setelah dibersihkan debunya, dibersihkan dengan air (air sabun), dibilas 

dengan air bersih, lalu didesinfeksi dengan menggunakan desinfektan yang kuat 

dan larut dalam air seperti senyawa fenol dengan konsentrasi sesuai aturan yang 

terdapat pada label. Penyemprotan dilakukan pada tekanan minimum 200 psi 

(pounds per square inch) agar penetrasi bahan kimia berlangsung baik. Hati-hati 

jangan sampai semprotan mengenai bagian dalam motor listrik, oleh karena itu 

harus diselubungi dahulu sebelum disemprot, setelah selesai buka kembali atau 

motor dilepas dahulu. Seluruh korden atau penutup pada kedua sisi harus disemprot 

dengan air sabun, dibilas dengan air bersih, dan didesinfeksi. Ketika kering, korden 

harus digulung dan biarkan udara mengalir dengan sempurna. 

d) Bila terdapat kerusakan kandang maka perbaikan dilakukan pada saat ini. Setelah 

selesai perbaikan, maka persiapan datangnya flok baru bisa dilakukan. Masa 

kosong kandang sekitar dua minggu (minimal 14 hari). 
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e) Sediakan bak dekontaminasi sepatu di depan pintu masuk kandang. Sediakan pula 

baskom dekontaminasi untuk mencuci kandang. 

 

5. Kontrol Terhadap Pakan dan Air Minum pada Peternakan Ayam 

1. Kontrol Pakan 

Biosekuriti terhadap pakan harus dilakukan terutama ditingkat pabrik pengolahan. 

Hal ini harus secara ketat dilakukan mengingat banyaknya agen penyakit dan toksin yang 

dapat mencemari makanan. Upaya yang harus dilakukan untuk mengamankan pakan ayam 

adalah: 

a) Menghilangkan atau mengurangi dampak resiko terjadinya kesalahan formulasi 

pakan seperi kelebihan garam dan lain-lain. 

b) Melakukan pengawasan atas kualitas bahan baku secara teratur, seperti kadar air, 

kadar aflatoksin, uji ketengikan, sampling terhadap kandungan mikroorganisma, 

dan analisis proksimat untk mengetahui kualitas kandungan pakan. 

c) Memenuhi permintaan konsumen misalnya konsumen dari breeding farm biasanya 

minta persayaratan pakan tertentu untuk mencegah terjadinya salmonellosis. Pakan 

yang diinginkan melalui perlakuan panas (pada suhu 65-90 OC) dan penambahan 

vitamin, crumbelling/pelleting, dan penambahan acidifier (asam format, asam 

laktat, asam proprionant, asam butirat, atau asam sitrat). 

d) Melakukan upaya pencegahan berkembangnya toksin jamur dengan menambahkan 

toxin binder. 

e) Melakukan sanitasi truk pengangkut pakan, baik sebelum berangkat maupun 

setibanya di farm konsumen. 

f) Memperhatikan lama penyimpanan bahan baku ataupun penyimpanan pakan jadi. 

b. Kontrol Air 

Air merupakan sumber penularan penyakit yang utama selain melaui pakan dan 

udara. Berbagai penyakit yang ditularkan melaluiair antara lain Salmonellosis, 

Kolibasilosis, Aspergillosis dan Egg Drop Syndrome. Oleh karena itu monitoring untuk 

program biosekuritas air adalah: 

a) Melakukan pemeriksaan kualitas air minimal sekali dalam satu tahun yang meliputi 

pemeriksaan kimiawi (kesadahan, metal, mineral) dan bakteriologis. 
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b) Melakukan pemeriksaan air secara kultur paling tidak sebulan sekali untuk menguji 

tingkat higienitas air minum ayam (kwalitatif dan kwantitatif). Pengujian dilakukan 

secara berurutan dari hulu ke hilir, mulai dari sumber air sampai ketempat minum 

ayam (drinker). 

c) Perlakuan sanitasi air minum ayam diperlukan tergantung dari tingkat 

pencemarannya. Umunya sanitasi dilakukan dengan cara klorinasi, tetapi saat ini 

sudah banyak produk komersial lain seperti pemberian asam organik. 

d) Secara teratur melakukan flushing (penggelontoran) air di instalasi air di dalam 

kandang minimal seminggu sekali. Perlakuan ini dilakukan mengingat seringnya 

peternak memberikan vitamin, mineral ataupun antibiotik melalui air minum. 

Munculnya jonjot (semacam lendir) organik pada pipa-pipa air minum dapat 

mengakibatkan tersumbatnya pipa-pipa saluran tersebut. 

b. Kontrol Limbah Produksi dan Ayam Mati 

Dalam tatalaksana usaha peternakan ayam sisa-sisa produksi atau limbah sudah 

jelas akan dijumpai. Limbah ini harus dijauhkan dan dimusnahkan sejauh mungkin sari 

areal produksi. Bila mungkin harus ada petugas khusus yang mengambil sisa produksi ini 

secara teratur untuk dibuang atau dimusnahkan di luar areal produksi. Apabila tidak 

mungkin dibuang atau dimusnahkan di luar, maka harus dipilih di lokasi di dalam wilayah 

peternakan yang memungkinkan sisa-sisa produksi ini tidak mengganggu kegiatan 

produksi lainnya serta mencegah pencemaran lingkungan. 

Liter basah atau liter yang sudah menggumpal segera mungkin diangkat dan 

diangkut ke tempat yang telah di sediakan. Ayam mati sesegera mungkin diambil dari 

kandang dan setelah dilakukan pemeriksaan bedah pasca mati maka secepatnya dibakar 

dan dibuang ke tempat lubang pembuangan (disposal pit) di dalam peternakan. Disposal 

pit dapat dibuat dengan luasan dan kedalaman tertentu tergantung pada sisa produksi 

harian serta tersedianya lahan. 

 

7. Cara Pengolahan Hasil Produksi Daging Ayam 

    a. Perendaman dalam Air Panas  

 Perendaman ayam yang telah dipotong dalam air panas (scalding) bertujuan untuk 

mempermudah pencabutan bulu. Untuk memperoleh kualitas karkas atau daging ayam 
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yang baik, hindari pencelupan ayam yang masih bergerak ke dalam air panas, karena 

proses pengeluaran darah menjadi tidak sempurnayang mengakibatkan warna karkas 

menjadi kemerahan. Perendaman ayam dalam air panas dapat dilakukan dengan tiga cara 

yaitu :  

1. Perendaman dalam air panas dengan suhu 52
0
C-65

0
C selama 90-120 detik. 

Perlakuan ini biasanya dilakukan terhadap ayam yang masih muda atau ayam 

broiler. 

2. Perendaman dalam air panas dengan suhu 55
0
C-60

0
C selama 90-120 detik. Cara 

ini biasanya dilakukan terhadap ayam yang berusia tua. Perendaman dengan cara 

ini menghasilkan karkas dengan kulit lebih kering. 

3. Perendaman dalam air panas temperatur 65
0
C – 80

0
C selama 30 – 40 detik, 

kemudian dilanjutkan dengan perendaman daam air dingin seama 10 detik untuk 

mencegah kerusakan kulit. 

Di RPH-A modern bak perendaman air panas (scalder) sudah menggunakan system 

steam/boiler. Pada system tersebut, ayam yang digantung dalam rel berjalan akan masuk 

secara otomatis ke dalam scalder dengan waktu dan suhu yang telah diatur dan disesuaikan 

dengan bobot rata-rata ayam. Untuk RPH-A skala keci sampai menengah, bak perendaman 

air panas dapat dimodifikasi sedemikian rupa, namun prinsipnya adalah suhu dan lama 

perendamanharus dikendalikan. Selain itu, air dala scalder harus diganti secara berkala, 

jangan sampai terlalu kotor. 

b. Pencabutan Bulu    

Secara garis besar pencabutan bulu dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan 

menggunakan mesin dan secara manual menggunakan tangan. Pencabutan bulu dengan 

menggunakan tangan sudah lama ditinggalkan karena banyak memakan waktu dan perlu 

tenaga kerja lebih banyak. Mesin pencabut bulu dapat dibagi dalam dua kelompok besar 

yaitu  

1. Mesin pencabut bulu otomatis (automatic plucker) 

2. Mesin pencabut bulu semi-manual 

Untuk RPH-A skala menengah dan kecil dapat membuat modifikasi mesin pencabut 

bulu semi-manual. Umumnya mesin pencabut bulu ini bertipe drum pucking, dengan 

kapasitas beragam. Ada yang hanya mampu perekor, bahkan ada yang sampai 10 ekor per 
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operasi. Mesin ini terdiri dari drum aluminium atau stainless yang dilengkapi dengan jari-

jari plucker yang terbuat dari karet. Air bersih mutlak diperlukan dalam pengoperasian 

mesin pencabut bulu ini. 

Prinsip yang harus diperhatikan dalam proses ini adalah mesin plucker baik yang 

otomatis atau semi-manual harus terjaga kebersihannya. Jari-jari karet plucker harus 

diganti secara berkala dan jikaselesai digunakan ada yang patah, maka jari-jari itu harus 

segera diganti. Karena sifat bulu ayam yang kotor maka pencucian dan disinfeksi terhadap 

mesin ini juga harus rutin dilakukan setelah proses pemotongan selesai sehingga 

kemungkinan terjadinya pencemaran dapat dihindari. 

c. Pemeriksaan Post-Mortem 

Segera setelah pengeluaran jeroan, dilanjutkan dengan pemeriksaan postmortem 

terhadap jeroan ayam dan karkas. Tujuan pemeriksaan postmortem adalah untuk 

meneguhkan diagnosa antemortem, mendeteksi dan mengeliminasi kelainan-kelainan pada 

karkas, sehingga karkas tersebut aman dan layak di konsumsi. Pemeriksaan ini idealnya 

dilakukan oleh seorang dokter hewan atau tenaga paramedik kesehatan hewan yang 

memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam membedakan organ yang normal dan 

abnormal, serta dibawah pengawasan dokter hewan yang berwenang. Di RPH-A skala 

menengah dan kecil, pemeriksaan postmortem dapat dilakukan oleh petugas yang 

mengeluarkan jeroan, yang tentunya telah mendapatkan pelatihan. 

Jeroan yang telah lolos pemeriksaan postmortem dipisahkan dari karkas dan di 

kumpulkan dalam tempat khusus untuk proses pencucian lebih lanjut. Jeroan dan bagian 

karkas yang mengalami kelainan segera dipisahkan dan tidak boleh di konsumsi oleh 

manusia. Yang perlu diperhatikan dalam proses ini adalah bahwa semua peralatan yang 

digunakan pada saat pengeluaran jeroan tidak boleh digunakan digunakan langsung untuk 

menangani karkas, namun harus dicuci dan didisenfektan. 

       d. Penanganan Karkas 

       1. Pencucian dan Pengambilan/Pembilasan Karkas 

Pencucian karkas dapat di lakukan dengan tahap sebagai berikut : 

a. Penyemprotan terhadap karkas dengan menggunakan air bersih bertekanan, hal ini 

bertujuan untuk membersihkan perlekatan kotoran pada kulit. 
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b. Perendaman dalam bak (stainless/porselen/drum plastik) yang berisi air bersih 

selama beberapa menit (kuramg lebih 10 menit). Pada tahapan ini air dapat 

ditambahkan dengan sanitaiser dengan konsentrasi tertentu (maksimum 50 ppm).  

c. Perendaman dalam bak (stainless/porselen/drum plastik) yang berisi aie dingin kira-

kira 5-10
0
C selama 30 menit. Pendinginan ini bertujuan untuk menurunkan suhu 

karkas, sehingga pertumbuhan mikroorganisme pada karkas/daging dan aktivitas 

enzim-enzim dalam daging dapat terhambat, sehingga masa simpan karkas/daging 

menjadi lebih lama. 

Untuk RPH-A modern, pencucian dan pendinginan karkas dilakukan secara 

langsung dengan menggunakan mesin spin/scraw chiller yang semua digerakkan secara 

otomatis. Penambahan air dingin dan klorin di lakukan secara otomatis dengan 

menggunakan mesin dosing pump.  

        2. Pewadahan dan Pengiriman Karkas 

Setelah proses pendinginan, karkas ayam di tiriskan dengan meletakkan didalam 

crate/boks. Perlu diingat bahwa crate atau boks tidak boleh menyentuh lantai secara 

langsung. Jangan meniriskan karkas diatas lantai walaupun beralaskan plastik. Untuk 

mencegah pertumbuhan mikroorganisme, maka karkas dijaga tetap dingin dengan 

menambahkan pecahan es pada tumpukan teratas karkas. 

Pengiriman karkas harus diusahakan menggunkan kendaraan tertutup (mobil boks) 

dan sebaiknya memiliki fasilitas pendingin udara (tefrigerator truck). Jika menggunakan 

mobil bak terbuka, karkas dimasukkan terlebih dahulu didalam boks dan bagian teratas 

karkas ditutupi dengan es. Selanjutnya seluruh permukaan luar dari boks ditutup dengan 

plastik, untuk menghindari pencemaran debu selama perjalanan. Perlu di perhatikan agar 

bak mobil dan boks penggangkut karkas harus selalu dalam kondisi bersih dan baik.   

 

9.  Biosekuriti Peternakan Ayam Kampung 

Biosekuriti adalah suatu tindakan pencegahan penyakit dari dalam atau luar area 

kandang sehingga ternak unggas (ayam kampung) berikut ikutannya menjadi aman 

dikonsumsi oleh manusia. Biosecurity dapat mencegah agen-agen penyakit seperti virus, 

bakteri, jamur, protozoa dan parasit masuk ke peternakan dan membahayakan kesehatan 

unggas yang akan menyebabkan penyakit klinis yaitu suatu penyakit yang dapat diamati 
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dengan jelas, penyakit sub klinis yaitu penyakit yang tersembunyi dan zoonosis yaitu 

penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. 

Ada 3 elemen biosekuriti yaitu : 

1. Isolasi/pemisahan yakni suatu cara menciptakan lingkungan dimana unggas terlindungi 

dari pembawa penyakit (carrier) seperti : manusia, unggas tertular, udara, air dll. 

2. Pengendalian lalu lintas yakni mengendalikan lalu lintas manusia, ternak, peralatan dan 

kendaraan yang masuk dan keluar areal peternakan. 

3. Sanitasi yakni suatu cara atau tindakan menjaga kebersihan kandang serta peralatannya 

dan lingkungan guna pencegahan tempat bersembunyinya bibit penyakit yang sewaktu-

waktu dapat menjadi pusat penyebaran penyakit. 

 

Cara menghindari dan mengendalikan penyakit adalah 

1. Laksanakan biosekuriti yang ketat 

2. Laksanakan menejemen pemeliharaan yang baik 

3. Kandang yang memenuhi persyaratan 

4. Vaksinasi yang teratur (tepat waktu dan tepat dosis) 

5. Pengobatan 

6. Menambah ilmu pengetahuan 

 

Biosekuriti peternakan ayam kampung   mencakup 6 aspek diantaranya : 

1. Biosekuriti Kandang 

     a. Masa Persiapan Kandang 

Masa persiapan kandang sangat penting dalam keberhasilan pemeliharaan 

ayam kampung. Persiapan kandang yang buruk akan mengakibatkan peningkatan 

ancaman serangan bibit penyakit. Jika kondisi kandang buruk, konsentrasi atau 

tantangan bibit penyakit dalam kandang meningkat sehingga memperlebar peluang 

ayam kampung terserang penyakit. Saat kondisi kandang dan lingkungannya buruk, 

bibit penyakit akan bertahan lebih lama. Bahan organik, seperti feses bisa menjadi 

media bibit penyakit untuk tetap hidup lama. Kondisi menjadi media persembunyian 

dan perkembangan bibit penyakit yang baik. 
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b. Masa Pascapanen 

Setelah masa panen, akan ada residu atau sisa-sisa pemliharaan ayam kampung 

yang tertinggal seperti kotoran hewan, debu, bulu, sejumlah besar bibit penyakit yang 

pada periode sebelumnya telah menyertai keberadaan ayam kampung, kondisi 

kandang, peralatan, alat kerja anak kandang dan lingkungan kandang relatif kotor dan 

banyak terkontaminasi oleh bibit penyakit. Adanya hal ini perlu dilakukan beberapa 

manajemen pembersihan dan desinfeksi kandang agar kandang sebisa mungkin 

kembali pada kondisi semula, baik dari struktur (kondisi fisik) maupun fungsinya. 

Yang perlu di perhatikan saat pembersihan adalah: 

J Kotoran ayam kampung yang menumpuk di setiap sudut dan sela-sela kandang 

J Bulu-bulu ayam kampung yang tertinggal di kandang. 

J Debu yang berterbangan di dalam dan sekitar kandang. 

J Peralatan dan lingkungan kandang 

Bibit penyakit memiliki kemampuan bertahan dalam jangka waktu yang 

bermacam-macam. Hal ini perlu kita perhatikan agar saat proses pembersihan dan pen-

desinfeksian kandang kita lakukan dengan sepenuhnya. 

  c.  Manajemen Pembersihan Kandang Kotor 

Manajemen pembersihan dan desinfeksi kandang bertujuan agar jumlah bibit 

penyakit yang berada di dalam kandang dapat dikurangi atau diminimalkan. Tahapan 

penanganan kandang kotor adalah: 

 1. Sisa kotoran dikeluarkan dan bersihkan 

Sisa kotoran ayam (feses, sisa litter, bulu, dan debu) dikeluarkan dari 

kandang dengan cara disapu. Penyemprotan air bertekanan pada seluruh bagian 

kandang dengan jetspray perlu dilakukan setelahnya. Penyemprotan dilakukan 

sampai tidak ada feses yang masih menempel, gunakan kape jika feses susah 

terlepas. 

Pembersihan sisa-sisa kotoran ayam di sela-sela dinding atau lantai bisa 

menggunakan jetspray agar mempercepat proses pembersihan kandang dengan 

hasil yang lebih optimal. Sisa feses di sela sela kandang menjadi tempat 

persembunyian bibit penyakit. Sisa feses yang berada di sela-sela lantai kandang 
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akan menyebabkan bibit penyakit selalu berada di dalam kandang sehingga perlu 

dibersihkan. 

2. Pembersihan lantai kandang 

Feses ayam kampung asli memiliki lapisan lemak atau minyak sehingga 

saat menempel di lantai kandang sulit dihilangkan jika hanya menggunakan air. 

Oleh karena itu diperlukan pemakaian sabun yang mampu melarutkan minyak 

tersebut. Pembersihan dengan sabun ini juga sekaligus sebagai cara untuk 

menghilangkan kotoran yang masih tersisa dari penyemprotan dengan 

menggunakan jetspray. Proses pembersihan dengan sabun akan memastikan 

lapisan lemak atau minyak dari feses ayam hilang 

3. Penyemprotan kandang dengan air panas 

Setelah penyabunan dan penyikatan, kandang hendaknya disemprot dengan 

air lagi (dianjurkan menggunakan air panas) kemudian dikeringkan dan dilakukan 

secara berulang hingga benar benar bersih sisa sisa kotoran di dalam kandang 

terutama di bagian sela sela kandang. Sabun yang masih tersisa dapat menurunkan 

potensi beberapa jenis desinfektan, sehingga sabun juga tidak boleh tertinggal. 

       4. Penyemprotan desinfektan 

Desinfeksi bertujuan membasmi bibit penyakit yang masih tersisa di dalam 

kandang, baik di lantai maupun udara kandang. Penyemprotan desinfektan yang 

pertama sebaiknya dilakukan dengan optimal, dimana seluruh bagian kandang 

termasuk bagian sela-sela kandang harus basah atau terkena cairan desinfektan. 

Penyemprotan desinfektan yang pertama kali sebaiknya mengunakan jetspray, 

dengan demikian cairan desinfektan dapat masuk ke pori-pori dinding atau laintai 

kandang. Tidak semua bibit penyakit dapat dibasmi oleh desinfektan, oleh 

karenanya pemilih desinfektan harus dilakukan secara tepat. Beberapa hal yang 

perlu diperhatikan saat penggunaan desinfektan : 

a. Materi organik 

Pembersihan kandang dengan menghilangkan seluruh materi organik, seperti sisa 

feses dan lendir sangat penting. Karena hal tersebut dapat menurunkan kerja 

desinfektan. Materi organik ini akan menghalangi kontak antar desinfektan dan 

bibit penyakit. Akibatnya daya kerja desinfektan cenderung menurun.  
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b. pH air 

Penggunakan pH air netral bertujuan untuk melarutkan desinfektan sehingga semua 

jenis desinfektan dapat bekerja dengan optimal.  

c. Tingkat Kesadahan Air 

Penggunaan air yang jika dilarutkan deterjen tidak menimbulkan busa perlu 

dihindari, karena dapat menurunkan daya kerja disinfektan. 

      5. Desinfeksi yang menyeluruh 

Penyemprotan desinfektan hendaknya dilakukan di seluruh bagian kandang, 

baik lantai, dinding, atap maupun udara dalam kandang. Perlu dipastikan semua 

bagian kandang terkena dan basah oleh cairan desinfektan agar bibit penyakit yang 

mencemari kandang berkurang. 

6.  Pembersihan peralatan dan lingkungan 

Penanganan kandang kotor tidak hanya dilakukan pada kandangnya saja, tetapi 

juga peralatan dan lingkungan kandang. Peralatan kandang seperti : 

 Tempat pakan dan tempat minum 

 Tirai kandang / terpal penutup 

 Brooder (Indukan Gas), 

 Chick guard (seng pembatas) dan semua peralatan yang lainnya hendaknya 

dibersihkan, didesinfeksi dan diperiksa keoptimalan kerja dan fungsinya. 

 Alat kerja anak kandang 

 Lingkungan kandang 

Pada lingkungan sekitar jika ditemukan seperti adanya semak dan rumput liar 

di semprot dengan round-up.Tempat makan dan minum dicuci sampai bersih 

kemudian di desinfeksi dengan cara di rendam dalam larutan desinfektan selama 30 

menit sebelum digunakan kembali pada periode berikutnya setelah itu, 

dikeringkan. Kondisi atau kelayakan peralatan juga perlu diperiksa. Pastikan semua 

peralatan dapat berfungsi secara optimal. 

Pada pemakaian Tempat Minum Ayam Otomatis (TMAO) atau nipple drinker 

lakukan pembersihan saluran air atau paralon dengan cara flushing. Flushing bisa 

diartikan sebagai teknik pembersihan dengan menyemprotkan air bertekanan. 

Namun, jika lapisan dalam pipa air (sisa obat, vitamin dan vaksin yang menempel 
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pada dinding paralon) telah terbentuk lama dan menjadi kerak maka perlu 

penambahan zat kimia tertentu untuk menghilangkannya. Zat kimia ini antara lain : 

hidrogen peroksida (H2O2) (10%), ozon (1-2 mg/l), dan Asam sitrat (10 ml/l). 

Flushing hendaknya dilakukan secara rutin setelah pemberian vitamin, obat atau 

vaksin melalui air minum. Namun jika tidak memungkinkan maka minimal 

dilakukan saat proses persiapan kandang. 

 7. Pembersihan saluran pembuangan air 

Saluran pembuangan air bisa menjadi tempat persembunyian bibit penyakit 

sehingga menghambat kerja desinfektan. Pembersihan saluran air sekitar kandang 

dilakukan dengan di semprotkan air panas memakai jet spray hingga bersih. 

Selain saluran air, pembersihan dan desinfeksi juga di lakukan pada tempat 

penampungan air minum, baik torn di masing-masing kandang maupun water 

ground, dengan cara di kuras dan di bersihkan dengan air desinfektan (jangan 

memakai air sabun). Perlu kita perhatikan, saat desinfeksi tempat dan 

penampungan air minum hendaknya dipilih desinfektan yang aman bagi ayam 

kampung asli. Rumput yang berada di sekitar kandang perlu dirapikan atau di 

semprot dengan cairan round-up agar tidak menjadi sarang nyamuk maupun 

insekta lainnya. Selokan / saluran air pembuangan limbah kandang yang bersih dan 

aliran lancar akan meminimalkan sarang atau tempat berkembang biak nyamuk. 

      4.  Kontrol Kandang 

Kontrol kondisi kandang juga penting saat masa persiapan kandang. Kandang 

merupakan tempat tinggal ayam kampung asli dan kandang yang baik tentu harus 

nyaman. Kondisi atap, dinding maupun lantai harus dikontrol. Saat ditemukan 

kerusakan pada salah satu bagian kandang tersebut perlu segera dilakukan 

perbaikan. Atap yang bocor dan lantai yang rusak berlubang hendaknya diperbaiki 

saat masa persiapan kandang Kondisi tanah di bawah kandang yang berperan 

menyerap air dari feses juga perlu diberikan perlakuan khusus, seperti penambahan 

kapur (penggemburan ulang) yang berfungsi membunuh bibit penyakit dan dapat 

mengembalikan pH tanah menjadi netral serta meningkatkan daya serap tanah 

terhadap air. Jika memungkinkan ganti tanah dalam kandang sedalam 30 cm pada 

kandang bekas terjangkit virus. 
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5.  Masa Istirahat Kandang 

Setelah pembersihan dan desinfeksi menyeluruh kemudian kandang di 

istirahatkan untuk beberapa waktu. Secara umum, masa istirahat kandang 

hendaknya tidak kurang dari 14 hari yang bertujuan agar bibit penyakit yang 

berada di kandang bisa dikurangi secara optimal. 

Pada masa istirahat kandang sebaiknya tidak ada aktivitas di dalam 

dan sekitar kandang atau minimal aktivitas pekerja keluar masuk 

dibatasi.Pintu dan tirai kandang ditutup. Masa istirahat kandang juga tidak 

boleh dipersingkat karena masa istirahat kandang yang lebih singkat ini akan 

membawa konsekuensi bibit penyakit belum sepenuhnya berkurang. 

     6.  Inspeksi Kesiapan Kandang 

Inspeksi kesiapan kandang dirasa perlu dilakukan untuk memastikan 

kondisi kandang benar-benar siap menerima kedatangan doc ayam kampung 

asli. Inspeksi ini biasanya dilakukan 1 minggu sebelum chicks in. Aspek 

kesiapan yang perlu diinspeksi diantaranya : 

J Kebersihan kandang 

J Keadaan kandang 

J Kesiapan peralatan 

J Kondisi lingkungan kandang. 

3. Lokasi Biosekuriti 

a.  Gerbang Utama 

Gerbang utama adalah tempat yang paling penting harus di perhatikan, 

disini adalah tempat umum dimana semua orang dan berbagai kendaraan asing 

bisa masuk ke lokasi peternakan sebelum memasuki kawasan yang lain, demi 

keselamatan kesehatan yang harus dilakukan adalah: 

J Tugas satpam adalah harus mencatat, Semua Personal atau orang, 

dan mobil yang keluar masuk melalui pintu ini harus mengisi buku tamu, 

yang harus di catat adalah: waktu masuk, number mobil, berapa orang di 

dalam mobil tersebut, dan apa tujuan orang tersebut masuk ke dalam 

lokasi. Termasuk pekerja, dan mobil yang datang dari luar Harus di 
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persilahkan masuk ke tempat lokasi setelah di spray menggunakan 

disinfektan. 

J Tempat lokasi Foot Dip (celup kaki yang berisi air disinfektan) dan 

tempat lokasi penyemprotan mobil harus di bersihkan sehari sekali atau 

ketika air sudah kotor. 

J Siapkan seragam khusus untuk orang yang masuk kedalam lokasi 

sebuah peternakan, jadi sebelum mereka masuk ke dalam, harus mandi 

terlebih dahulu, dan mengganti pakaian mereka dengan yang sudah di 

persiapkan tadi, tapi dengan catatan pakaian tersebut harus bagus dan bersih , 

demi kenyamanan si pengguna. 

J Orang yang membawa mobil kedalam lokasi peternakan (selain 

lokasi kandang) jangan di persilahkan membawa mobil kedalam lokasi 

kandang, gunakan mobil dalam yang sudah di persiapkan. 

a.  Kantor 

Pada area kantor yang bertanggung jawab adalah HC (health Control- 

vaccinator). Bersihkan lingkungan yang berhubungan dengan penempatan 

vaksin (di kantor) gunakan disinfectant seminggu sekali. 

b.  Gerbang masuk yang menuju ke lokasi kandang (main entrance 

shower) 

Pada gerbang masuk perlu dilakukan biosekurity diantaranya : 

J Semua Mobil yang masuk dan keluar harus melalui ruangan yang 

menggunakan auto spray dengan disinfectant. 

J Disinfectant harus dig anti jika lokasi vehicle dip di ketahui sudah kotor, 

dan perhatikan dosis yang digunakan adalah dosis yang dianjurkan oleh 

perusahaan yang membuat disinfectant tersebut. 

 

c. Tempat Pemeliharaan DOC 

Di Tempat pemeliharaan D.O.C, yang bertanggung jawab disini 

adalah: Leader flock, Assistant Leader, vaccinator, supervisor, dan 

veterinarian (dokter Hewan). Biosekurity yang perlu dilakukan di area ini 

adalah: 
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J Semua barang yang banyak digunakan di kawasan D.O.C harus melalui 

disinpeksi sebelum di gunakan atau masuk ke kandang yang masih muda tersebut, 

apabila menggunakan barang dari luar (lokasi selain di kawasan tersebut atau 

barang baru) seharusnya di cuci terlebih dahulu dan disinfeksi, selanjutnya 

fumigasi. 

 

J Pastikan orang yang mau masuk ke dalam kandang yang ayamnya masih 

berumur di bawah 18 minggu harus mandi terlebih dahulu (tanpa terkecuali), dan 

menggunakan pakaian, sepatu but, yang sudah di sediakan khusus untuk orang 

yang mau masuk kedalam kandang 

J Sepatu dan pakaian yang di pakai di dalam kandang, pastikan jangan di 

pakai untuk kerja di luar kandang, sepatu dan pakaian harus tetap terpisah, jangan 

bercampur-aduk (baju dalam dan baju luar) untuk menghindari kontaminasi 

penyakit dari luar ke dalam. 

J Orang yang masuk kedalam harus memasuki ruangan auto spray (dimana 

ruangan ini secara otomatis menyemburkan disinfectant) ketika orang masuk ke 

dalam. 

J Foot dip (atau tempat cuci kaki yang berada di dalam kandang) harus tetap 

bersih, dan gunakan dosis yang sudah di tetapkan, ganti dengan secepatnya jika 

foot dip tersebut sudah kelihatan kotor, karena apabila kotor, larutan disinfectant 

tidak akan bekerja secara maksimal. 

 

J Seragam yang di gunakan untuk brooding di dalam kandang grower 

tersebut harus di rendam terlebih dahulu dengan menggunakan disinfectant 

sebelum di cuci. 

J Jangan menyimpan barang yang tidak di perlukan di dalam kandang 

tersebut, simpan barang yang di perlukan saja, karena barang yang tidak di 

perlukan apabila terus disimpan di dalam maka benda tersebut akan kotor 

dan kemungkinan akan menjadi tempat penyakit. 
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d. Kandang Layer 

Di kandang yang sudah sudah bertelur /kandang layer. Yang 

bertanggung jawab disini adalah, supervisor, leader flock, dan assistant. 

Biosekurity yang perlu dilakukan di area ini adalah: 

J Nest box atau sangkar yang akan di gunakan untuk bertelur 

harusnya di spray terlebih dahulu dan baru boleh di tempatkan di 

dalam kandang. 

J Masukan nestbox atau sangkar kedalam kandang ketika ayam 

berumur 16 minggu, dengan tujuan ayam harus sudah belajar 

sebelum ayam memasuki umur layer (masa bertelur umur 23-65 

minggu), dengan demikian ayam sudah belajar secara perlahan dan 

bertahap yang nantinya akan mengurang atau meminimalis telur 

lantai, karena telur lantai tidak akan di gunakan untuk H.E 

(hatching egg) telur yang layak tetas. 

J Gunakan sekam untuk mengisi nestbox atau sangkar, gunakan 

sekam yang masih baru, jangan gunakan sekam bekas, karena 

sekam yang tidak layak pakai akan mengakibatkan kontaminasi 

secara langsung, dimana telur akan melakukan kontak langsung 

dengan sekam ini. 

J Ketika ayam berumur 40 minggu, ganti lah sekam nestbox dengan 

sekam baru, dengan tujuan ketika umur ayam 40 minggu pastinya 

nestbox sudah kotor, dengan melakukan penggantian sekam 

tersebut maka kontaminasi telur yang berakibat dari sekam kotor 

akan bisa terisolasi dan dikurangi, 

d. Biosekuriti Pekerjaan Rutin di dalam Kandang 

Rutinitas pembersihan kandang untuk menjaga biosecurity perlu 

dilakukan dengan baik. Beberapa biosecurity yang dilakukan diantaranya 

adalah : 

J Pembersihan Nipple Line 

Pembersihan pipa untuk ayam minum (nipple line), tankki air, dan 

flushing dengan menggunakan Hi-Chlone setiap 2 minggu sekali, yang 
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bertujuan untuk menghindari tumbuhnya bio-film (kotoran yang 

menempel di dalam pipa nipple, yang nantinya akan berwarna hijau itu 

yang disebut bio-film). 

Apabila menggunakan manual feeder atau yang biasa di sebut, 

"tempat makanan secara manual" mau yang di gantung atau yang 

berbentuk talang )linear feeder), bersihkan seminggu sekali dan cuci, 

karena feeder adalah barang yang sangat berbahaya jika tidak dirawat 

kebersihan-nya, ketika feeder kotor berkemungkinan besar ayam akan 

cepat terserang penyakit, yang di sebabkan dari micro bacteri yang 

tumbuh dan berkembang biak di feeder tersebut, maka hindari pemakaian 

feeder kotor. 

J Pembersihan Cooling Pad 

Coolingpad adalah sebuah system dimana akan berfungsi jika suhu 

di dalam kandang semakin panas, fungsinya adalah untuk menurunkan 

atau menstabilkan suhu, ketika suhu di dalam kandang melebihi panas 

29,5 derajat selcius, maka coolingpad akan berjalan dengan membawa 

suhu yang relative rendah, dengan demikian suhu di dalam kandang akan 

stabil kembali. Pembersihan cooling pad dilakukan setiap 2minggu sekali, 

karena apabila coolingpad kotor, atau bak collingpad kotor, secara 

langsung akan membawa penyakit ke dalam kandang dan menyeluruh 

kandang akan terkontaminasi, karena coolingpad adalah dimana sumber 

udara masuk secara bebas. Maka hindari coolingpad dan bak coolingpad 

kotor. Ketika sudah di bersihkan campurkan disinfectant ke dalam bak 

coolingpad tersebut. 

Untuk yang menggunakan kipas blower atau exhaust fan, 

bersihkan kipas ini secara teratur seminggu sekali, maka jika terjadi kipas 

kotor, kipas tersebut akan berat, dan fungsinya akan menurun, ketika 

fungsi kipas menurun atau semakin lambat, maka aliran udara di dalam 

kandang akan semakin lambat, dengan aliran udara lambat, amoniak akan 

meningkat, gejala gangguan pernafasan akan terjadi setelah beberapa hari, 
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maka kipas utama harus tetap bersih supaya bisa berfungsi dengan baik. 

Jangan biarkan ammoniac di dalam kandang melebihi 50 ppm, jika 

terjadi amoniak tinggi maka langkah yang harus di lakukan adalah dengan 

mengganti sekam, bersihkan kipas, hindari sekam basah dikandang, dan 

menabur kapur di 

bawah slat, untuk mengeringkan lokasi yang basah. Balik sekam setiap 

hari, untuk menghindari sekam lembab dan basah, dengan membalik 

sekam maka ammoniac yang ada di dalam sekam akan terbawa oleh angin 

kipas keluar, dengan demikian jika amoniak rendah ayam lebih jauh dari 

menderita peyakit pernafasan. Gunakan kapur jika di perlukan. 

J Pembersihan debu 

Bersihkan debu yang ada di dalam kandang, bersihkan tiap hari, 

karena debu sumber penyakit pernafasan, dan sumber penyakit lainnya. 

J Kebersihan saat seleksi telur 

Cuci tangan anda sebelum dan sesudah melakukan seleksi telur, 

dengan tujuan untuk tetap bersih, maka jika telur tetap bersih maka 

kualitas telur tersebut akan lebih bagus untuk dijadikan telur tetas. 

3. Pemberian racun tikus 

Lakukan pemberian racun tikus di dalam kandang 2 minggu sekali, 

karena tikus adalah sumber penyakit, jika tikus semakin banyak populasi 

nya di dalam kandang, maka kemungkinan besar penyakit yang akan di 

timbulkan dari tikus tersebut semakin besar, sebagai contoh, tikus akan 

mengambil makanan ayam atau memakan makanan ayam dari feeder, 

ketika tikus memakan makanan, tikus akan sambil mengeluarkan kotoran 

(berak) dengan demikian ayam yang memakan tai tikus teersebut akan 

menderita sakit, sperti salmonella pullorum, dan lain-lain, maka lakukan 

lah pemberian racun secara teratur di dalam kandang. 

J Pembuangan ayam yang sakit 

Dalam tatalaksana usaha peternakan ayam sisa-sisa produksi atau 

limbah sudah jelas akan dijumpai. Limbah ini harus dijauhkan dan 

dimusnahkan sejauh mungkin sari areal produksi. Bila mungkin harus ada 
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petugas khusus yang mengambil sisa produksi ini secara teratur untuk 

dibuang atau dimusnahkan di luar areal produksi. Apabila tidak mungkin 

dibuang atau dimusnahkan di luar, maka harus dipilih di lokasi di dalam 

wilayah peternakan yang memungkinkan sisa-sisa produksi ini tidak 

mengganggu kegiatan produksi lainnya serta mencegah pencemaran 

lingkungan. 

Liter basah atau liter yang sudah menggumpal segera mungkin 

diangkat dan diangkut ke tempat yang telah di sediakan. Ayam mati 

sesegera mungkin diambil dari kandang dan setelah dilakukan 

pemeriksaan bedah pasca mati maka secepatnya dibakar dan dibuang ke 

tempat lubang pembuangan (disposal pit) di dalam peternakan. Disposal 

pit dapat dibuat dengan luasan dan kedalaman tertentu tergantung pada 

sisa produksi harian serta tersedianya lahan. 

3.5  Biosekuriti Vaksinasi 

Penanggung jawab adalah vaksinator, supervisor, leader flock dan 

assistant leader. Biosekurity yang perlu dilakukan saat vaksinasi adalah: 

J Ikuti biosecuriti yang sudah di tetapkan, Sebelum melakukan 

vaksinasi, dari kantor atau dimana tempat vaksin di simpan, maka cara 

membawa vaksin harus benar. 

J Perhatikan dan catat kadaluarsa vaksin, jika vaksin sudah 

kaladuarsa maka jangan gunakan vaksin tersebut, gunakan vaksin yang 

belum kadaluarsa, hindari pemakaian vaksin jika kadar kadaluarsa nya 

kurang dari satu bulan. 

J Ketika vaksin sebelum di masukan ke tempat vaksin (mungkin 

termos vaksin-untuk membawa vaksin dari tempat penyimpanan ke 

kandang) maka satu jam sebelum vaksin disimpan, sebaiknya termos 

tersebut di isis dengan es batu, dan pastikan di dalam termos vaksin yang 

berisi es batu tersebut suhunya di bawah 2 drajat Celsius jangan melebihi 

5 drajat. Karena jika vaksin di simpan di suhu yang panas maka vaksin 

hidup itu akan mati, dan tidak layak untuk di gunakan, untuk itu agar 
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vaksin tetap hidup dan layak di gunakan maka kita harus menyimpan 

vaksin itu dengan suhu 1-5 drajat celcius. 

J Vaksin-lah ayam yang sehat saja, jangan memvaksin ayam yang 

sakit, karena ayam yang sakit tidak akan menerima reaksi dari vaksin 

tersebut 

J Ketika selesai vaksin, vial vaksin (botol vaksin) seharusnya jangan 

di buang sembarangan, bawa botol bekas vaksin tersebut ke tempat 

dimana anda menyimpan vaksin tersebut. 

J Rebus botol vaksin tersebut dengan menggunakan air panas, 

dengan tujuan untuk memastikan vaksin itu mati, dan buang lah ke tempat 

sampah yang jauh dari lokasi kandang. 

J Jika anda mempunyai sisa vaksin, maka sisa vaksin trersebut jangan di 

buang di sembarang tempat, campur sisa vaksin tersebut dengan 

disinfektan dan rebus dengan menggunakan air panas lalu buang ke 

tempat sampah yang jauh dari lokasi kandang. 

 

3.6    Biosekuriti Tempat Post-Mortem 

J Tempat ini adalah tempat untuk membedah ayam yang sakit atau ayam 

yang sudah mati untuk mengetahui penyakit apa yang di alami oleh ayam 

tersebut 

 

Maka langkah-langkah biosecuriti yang harus di perhatikan adalah: 

J Ketika membawa ayam mati tersebut ke tempat post-

mortem mungkin menggunakan mobil, maka mobil tersebut 

setelah membawa ayam yang mati, harus segera di bersihkan dan 

di cuci dengan menggunakan disinfectan, untuk menghindari 

penularan terhadap kandang yang lain. 

J Gunakan sepatu dan seragam terpisah, jadi jangan 

menggunakan seragam sembarangan ketika melakukan 

pembedahan, pakai lah seragam yang sudah di sediakan oleh pihak 

perusahaan. 

J Ketika sudah melakukan pembedahan, buang ayam tersebut 

atau bakar dengan menggunakan (incinerator) atau kubur, dan 
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taburkan kapur beserta di sinfectant (jika anda mengubur ayam 

mati) 

J Orang yang sudah melakukan pembedahan ayam, jangan 

masuk lagi ke dalam kandang, tanpa terkecuali. Sebaiknya anda 

melakukan pembedahan ayam di waktu akhir kerja anda, atau di 

sore hari, jadi setelah selesai kerja (post mortem) anda langsung 

pulang dan jangan melakukan kontak langsung terhadap ayam-

ayam yang masih hidup. 

J Spray tempat postmortem setiap hari dengan menggunakan di 

sinfectan, untuk menghindari penyebaran penyakit ke tempat atau 

kawasan kandang ayam. 

 

        3.7. Biosecurity Kontrol Hama 

J Pembersihan area di sekeliling kandang (paling tidak 15 meter di 

sekeliling kandang) dilakukan termasuk pemotongan/pembersihan rumput 

secara rutin agar tidak menjadi sarang penyakit karena bisa jadi agen-agen 

pembawa penyakit hidup di tempat ini. 

J Dilakukan program pembasmian serangga dan tikus secara rutin misalnya 

dengan fogging untuk membasmi serangga seperti nyamuk. 

 

3.7 Biosekuriti Tanda Peringatan Penyakit Unggas Menular 

Banyak penyakit burung biasanya sulit untuk didiagnosa. Daftar di 

bawah ini termasuk beberapa hal untuk melihat sesuatu tanda yang mungkin 

salah dengan burung unggas ternak ayam kampung. Deteksi dini tanda-tanda 

sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit. 

J Peningkatan mendadak dalam kematian ayam di kawanan 

J Bersin, terengah-engah, batuk, dan nasal discharge 

J Diare berair dan diare hijau 

J Kurangnya energi dan nafsu makan yang buruk 

J Anjloknya produksi telur atau lunak atau tipis-dikupas,telur cacat 

J Pembengkakan di sekitar mata, leher, dan kepala 

J Perubahan warna Ungu dari pial, sisir, dan kaki (AI) 
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J Tremor, sayap terkulai, berputar-putar, memutar kepala dan leher, atau  

             kurang gerak (END). 

Jangan menunggu untuk melaporkan tanda-tanda yang tidak biasa dari 

penyakit atau tak terduga kematian di antara ayam. Panggil penyuluh 

pertanian kantor / agen, dokter hewan setempat, kesehatan hewan setempat 

untuk diagnostik laboratorium, dokter hewan Negara, atau Kedokteran Hewan 

Layanan kantor. 

 

10. Biosekuriti pada Peternakan Ayam Petelur 

Tujuan dari suatu peternakan petelur adalah untuk menyediakan bahan 

pangan asal ternak (telur ayam) sebagai sumber kebutuhan protein hewani 

bagi kebutuhan seluruh bangsa Indonesia dan sekaligus untuk mencapai 

kesejahteraan, serta kesehatan dan ketentraman batin masyarakat 

(Anonymous 1967). Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup 

dan kesehatan masyarakat yang memelihara dan mengkonsumsi telur ayam 

dari peternakan yang bersangkutan. Setiap usaha peternakan unggas harus 

memenuhi ketentuan tentang masyarakat veteriner dari ternak unggas, syarat-

syarat kesehatan lingkungan dan perkandangan yang ditetapkan oleh Menteri 

atau pejabat yang ditunjuk (Anonymous 1983) 

Agar tujuan dari peternakan itu dapat tercapai dengan baik, dibutuhkan 

suatu pengaturan yang benar. Pengaturan ini berupa seperangkat peraturan 

perundang-undangan. Undang-undang yang berlaku untuk peternakan 

nasional saat ini adalah Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 yang dikenal 

sebagai Undang-undang Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan 

(Anonymous, 1967). 

Virus dan bakteri adalah mikroorganisme yang dapat menimbulkan wabah 

penyakit yang menyebar dengan cepat dan mengakibatkan kematian. Selain 

itu, beberapa wabah dikaitkan dengan aksi terorisme yang menimbulkan 

kepanikan masyarakat, pemerintah dan petugas kesehatan. Hal tersebut 

mendorong WHO dan beberapa negara bekerja sama untuk menanggulangi 
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dan mencegah terulangnya kejadian tersebut, dalam suatu istilah yang disebut 

biosecurity (WHO, 2010). 

Biosecurity memiliki definisi beragam sesuai dengan berbagai disiplin 

ilmu. Menurut WHO (2010), biosecurity adalah strategi dan pendekatan 

terintegrasi untuk menganalisis dan mengelola ancaman bahaya atau risiko 

terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, serta risiko yang 

berhubungan dengan lingkungan. Biosecurity merupakan konsep holistik 

yang mencakup keberlangsungan lingkungan hidup dan makhluk hidup yang 

tinggal di dalamnya. Tujuan utama biosecurity adalah mencegah, 

mengendalikan, dan mengelola risiko terhadap kehidupan dan kesehatan yang 

disesuaikan dengan sektor biosecurity tertentu. 

 Biosekuritas ini berasal dari kata asing biosecurity yaitu bio artinya 

hidup dan security artinya perlindungan atau pengamanan. Jadi biosecurity 

adalah sejenis program yang dirancang untuk melindungi kehidupan. Dalam 

arti yang sederhana kalau untuk peternakan ayam adalah membuat kuman 

atau agen penyakit jauh dari tubuh ayam dan menjaga ayam jauh dari kuman.   

Menurut Winkel (1997) biosekuritas merupakan suatu sistem untuk 

mencegah penyakit baik klinis maupun subklinis, yang berarti sistem untuk 

mengoptimalkan produksi unggas secara keseluruhan, dan merupakan bagian 

untuk mensejahterakan hewan (animal welfare). Pada awalnya konsep 

biosekuritas diterapkan untuk menghasilkan unggas yang bebas penyakit 

tertentu (spesific patogen free) untuk keperluan penelitian secara 

eksperimental. Tetapi saat ini telah diterapkan pada berbagai jenis peternakan 

sebagi upaya praktis untuk mencegah masuknya organisme penyebab 

penyakit (patogen) dari luar ke dalam peternakan. Bahkan diterapkan juga di 

negara-negara berdaulat sebagai upaya untuk melindungi industri 

peternakannya dari berbagai penyakit berbahaya yang tidak ditemukan di 

wilayahnya (penyakit eksotik).  

Aspek-aspek yang menjadi ruang lingkup program biosekuritas adalah 

upaya membebaskan adanya penyakit-penyakit tertentu, memberantas dan 

mengendalikan pengakit-penyakit tertentu, memberikan kondisi lingkungan 
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yang layak bagi kehidupan ayam, mengamankan keadaan produk yang 

dihasilkan, mengamankan resiko bagi konsumen, dan resiko bagi karyawan 

yang terlibat dalam tatalaksana usaha peternakan ayam.  

Aspek-aspek ini bagi industri peternakan ayam sangat dituntut 

mengingat cara pemeliharaannya yang dikandangkan, dan dipelihara dalam 

jumlah yang banyak, sehingga ayam rentan terhadap ancaman berbagai 

macam penyakit baik yang menular maupun tidak menular. Oleh karena itu 

perhatian yang lebih sangat diperlukan dalam pelaksanaannya, juga perlakuan 

terhadap ayam mati, kehadiran lalat, dan bau yang kerap kali menimbulkan 

gangguan bagi penduduk sekitarnya (Winkel, 1997) 

Hingga saat ini batasan biosecurity mengacu pada strategi Center for 

Disease Control and Prevention (CDC) yang terdiri atas lima hal, yakni 

persiapan dan pencegahan, deteksi dan surveilans,diagnosis dan karakterisasi 

agen biologi dankimiawi, respons terhadap ancaman biosecurity,dan 

komunikai (Biological and Chemical Terrorism, 2000). 

Persiapan dan pencegahan meliputi deteksi,diagnosis, dan mitigasi 

penyakit maupun cederayang disebabkan oleh agen biologis dan 

kimiawi.Upaya tersebut membutuhkan kerja sama dantim siaga khusus di 

setiap kota maupun provinsidan melakukan protokol serta rencana 

tertentuyang sudah disiapkan oleh CDC atau agen yangbertanggung jawab. 

Deteksi dini merupakan upaya untukmemutuskan respons yang tepat dan 

cepatterhadap serangan biologis atau kimiawi, sepertiobat profilaksis, 

antidotum kimiawi, dan vaksin.Upaya tersebut membutuhkan komunikasi 

danusaha optimal antara petugas medis di setiap unitgawat darurat atau rumah 

sakit dengan petugasyang melakukan deteksi dini dan surveilans 

rutin(Biological and Chemical Terrorism. 2000). 

Selain deteksi dini, identifikasi agen biologi maupun kimiawi 

memegang peranan penting. Teknologi yang digunakan dalam identifikasi 

bioterorisme berupa teknologi modern (seperti mikroaray, analisis genetik 

atau protein) maupun teknologi konvensional (misalnya pewarnaan,uji 

biokimia).Pembuatan jaringan respons laboratorium multilevel untuk 
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bioterorisme merupakan upaya menghubungkan laboratorium klinik dengan 

dinas atau agen yang ditunjuk untuk menganalisis agen biologis atau kimiawi 

tertentu yang berpotensi mengancam biosecurity(Mirski et al., 2014). 

Respons terhadap bioterorisme mencakup investigasi epidemiologis, 

terapi medis atau profilaksis, dan inisiasi pencegahan penyakit atau 

dekontaminasi lingkungan. Penting diingat bahwa penentuan respons harus 

dilakukan secara cepat dan tepat. 

Komunikasi efektif antar petugas kesehatan dan masyarakat 

maupunmedia diperlukan untuk membatasi kemampuan teroris menimbulkan 

kepanikan dan mengacaukan kehidupan masyarakat. Di Amerika Serikat, 

CDC menerapkan konsep komunikasi efektif dan membentuk sistem 

biosecurity dengan berbagai agen lokal maupun negara bagian.CDC 

mengembangkan sistem komunikasi yang mendukung surveilans penyakit, 

peringatan dini dan penukaran informasi mengenai suatu wabah yang diduga 

terkait bioterorisme, penyebaran hasil diagnostik dan informasi kesehatan 

kegawatdaruratan, serta koordinasi aktivitas responsgawat darurat. Selain itu, 

CDC juga mengadakan pelatihan kepada epidemiologis, petugas 

laboratorium, petugas gawat darurat, staf unit gawat darurat dan ruang rawat 

intensif, serta petugas kesehatan lainnya, termasuk dokter layanan 

primer(Mirski et al., 2014). 

Agen penyakit adalah mikroorganisme yang terdapat di dalam 

lingkungan seperti virus, bakteri, fungi dan parasit baik yang di dalam 

(endoparasit) maupun yang diluar tubuh ayam (ektoparasit). Adanya penyakit 

terjadi dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu agen penyakit, inang (ayam) dan 

lingkungan. Di alam, mikroorganisme selalu berinteraksi dalam keadaan 

harmoni (seimbang) apabila tubuh ternak mempunyai daya tahan yang tinggi 

terhadap infeksi mikroorganisme tersebut. Apabila terjadi perubahan-

perubahan yang menyebabkan ketidakseimbangan interaksi tersebut, 

misalnya menguntungkan di sisi mikroorganisme, dan merugikan kondisi 

hewan ternak yang dipelihara, maka terjadilah penyakit pada ternak dengan 

derajat yang bervariasi (Hadi, 2001). 
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3.4 Biosekuriti Ayam Petelur 

Biosekuriti adalah suatu konsep yang merupakan bagian integral dari 

suksesnya sistem produksi suatu peternakan unggas, khususnya ayam petelur 

dalam mengurangi risiko dan konsekuensi dari masuknya penyakit infeksius 

terhadap unggas maupun manusia (Payne 2000). Menurut Jeffrey (1997), 

penerapan biosekuriti pada peternakan petelur dibagi menjadi tiga bagian 

utama, yaitu (1) isolasi, (2) pengendalian lalu lintas, dan (3) sanitasi. 

1. Isolasi 

Isolasi mengandung pengertian penempatan atau pemeliharaan hewan di 

dalam lingkungan yang terkendali. Pengandangan atau pemagaran kandang 

akan menjaga dan melindungi unggas serta menjaga masuknya hewan lain ke 

dalam kandang. Isolasi ini diterapkan juga dengan memisahkan ayam 

berdasarkan kelompok umur. Selanjutnya, penerapan manajemen all-in/all-

out pada peternakan besar mempraktekan depopulasi secara 

berkesinambungan, serta memberi kesempatan pelaksanaan pembersihan dan 

disinfeksi seluruh kandang dan peralatan untuk memutus siklus penyakit 

(Jeffrey 1997).  

a) Vaksinasi 

Aspek lain dari isolasi dalam kaitannya biosekuritas adalah mencegah 

penyakit melalui vaksinasi. Antibiotika digunakan untuk memberantas infeksi 

bakteri. Karena tidak ada obat yang dapat melawan infeksi virus, maka 

vaksinasi sebelum infeksi terjadi di dalam flok ayam menjadi pilihan utama 

untuk melindungi ayam (Hadi, 2012). 

Vaksin virus yang ideal terbuat dari suatu virus yang tidak menimbulkan 

penyakit, tetapi virus yang sangat tinggi imunogenesitasnya. Kombinasi ini 

agak jarang oleh karena itu virus-virus terpilih harus memberikan reaksi yang 

kecil sekali dan menyebabkan kekebalan yang tinggi. Perusahaan vaksin 

mempunyai kombinasi faktor-faktor yang terbaik terhadap virus yang ada 

sesuai dengan yang diharapkan (Hadi, 2012). 

Tidak semua vaksin efektifitasnya sama. Beberapa vaksin memberikan 

kekebalan yang baik tetapi menimbulkan reaksi setelah diberikan yang lebih 
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berbahaya dari penyakit itu sendiri. Vaksin yang lain, reaksinya tidak terlihat 

tetapi tingkat perlindungannya sangat rendah. Tetapi, kehebatan reaksi 

biasanya tidak berhubungan dengan tingkat kekebalan. Virus yang ideal 

untuk vaksin adalah yang tidak memberikan reaksi dan mempunyai 

kekebalan yang tinggi. Beberapa vaksin untuk infeksi bakteri tertentu 

biasanya kurang efektif dari pada kebanyakan vaksin virus, karena vaksin 

virus dapat merangsang bagian-bagian kunci dari sistem kekebalan dengan 

lebih baik (Hadi, 2012). 

Vaksin bisa dalam bentuk hidup atau mati. Keduanya memberikan 

reaksi. Vaksin hidup terdiri atas mikroorganisme hidup. Vaksin ini dapat 

diberikan pada umur lebih muda daripada vaksin mati, dan diberikan melalui 

injeksi, air minum, inhalasi, atau tetes mata. Kontaminasi vaksin harus 

dicegah karena dapat menimbulkan gangguan yang serius (Hadi, 2012). 

Mikroagen yang terdapat dalam vaksin hidup akan berkembang di dalam 

tubuh unggas, dan bila terdapat infeksi sekunder pada saat itu, dapat terjadi 

reaksi yang hebat. Ketika menggunakan vaksin hidup, peternak harus 

menyadari bahwa peternakannya mengandung agen penyakit yang berasal 

dari vaksin. Semua vaksin mati, yang pemberiannya harus disuntikkan, dapat 

juga menimbulkan reaksi yang berasal dari zat pembawanya. Reaksi yang 

paling umum adalah terjadinya pembentukan jendolan pada tempat 

penyuntikan (granuloma) (Hadi, 2012). 

Usia unggas pada saat vaksinasi terhadap penyakit tertentu dan kapan 

perlu diulang merupakan faktor penting yang mempengaruhi tingkat, kualitas 

dan lamanya kekebalan. Program-program vaksinasi bervariasi pada ayam 

broiler, ayam petelur komersial, ayam bibit, ayam nenek, ayam kalkun, dan 

burung. Yang penting diingat adalah vaksinlah sesuai dengan keperluan 

(Hadi, 2012). 

 

2. Pengendalian Lalu Lintas 

Pengendalian lalu lintas ini diterapkan terhadap lalu lintas ke peternakan 

dan lalu lintas di dalam peternakan. Pengendalian lalu lintas ini diterapkan 
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pada manusia, barang, dan bahan (Jeffrey 1997). Berikut adalah kontrol lalu 

lintas secara lengkap menurut (Hadi, U.K. 2012) : 

Biosekuritas ini secara umum memberlakukan kontrol tehadap lalu lintas 

orang, seperti mengunci pintu dan melarang semua pengunjung, atau 

mengizinkan masuk orang tertentu dan personil yang dibutuhkan 

(profesional) setelah mereka didesinfeksi, mandi semprot, lalu memakai 

sepatu khusus, baju penutup, dan topi khusus yang telah didesinfeksi. Tangan 

orang bisa juga menyebabkan infeksi dan harus didesinfeksi sebelum masuk 

bangunan kandang atau meninggalkannya. Pada peternakan yang harus 

menjalankan biosekuritas dengan ketat (Grand parent stock) akan 

menerapkan prosedur dengan sangat ketat misalnya tamu yang akan masuk 

sebelumnya tidak boleh mengunjungi farm pada level dibawahnya (Parent 

stock, komersial, prosesing dll) paling sedikit tiga hari setelah kunjungan 

tersebut.  

Kontrol lalu lintas tidak hanya berlaku untuk orang tetapi juga untuk 

hewan seperti burung-burung liar , tikus, kumbang predator, serangga dan 

lainnya. Kucing dan anjing seringkali dianggap sebagai pembawa penyakit 

yang potensial, tetapi bukti-bukti kurang mendukung, dan manfaatnya dalam 

mengendalikan tikus cukup nyata dibandingkan kerugian yang 

ditimbulkannya. Konstruksi bangunan yang terbuka sebaiknya diberi kawat 

pelindung untuk mencegah masuknya serangga terbang atau predator, 

meskipun tidak efektif paling tidak dapat mengurangi resiko.  

Lalu lintas kendaraan yang memasuki areal peternakan juga harus 

dimonitor secara ketat. Kendaraan yang memasuki farm harus melewati 

kolam desinfeksi yang terdapat di belakang gerbang. Kendaraan yang bisa 

masuk ke areal peternakan adalah kendaraan pengangkut makanan, doc, 

ataupun peralatan kandang lainnya. Pada peternakan pembibitan yang 

memerlukan biosekuritas lebih ketat, begitu masuk kolam desinfeksi 

kendaraan harus berhenti, lalu seluruh bagian mobil bagian bawah, sekitar 

ban disemprot desinfektan dengan sprayer tekanan tinggi. Sementara itu 

penumpangnya harus berjalan kaki lewat pintu khusus untuk lalu lintas orang. 
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Di tempat ini ia harus mandi semprot untuk didesinfeksi. Di peternakan yang 

memerlukan biosekuritas sangat ketat terdapat pemisahan dan batas yang 

jelas mengenai daerah sanitasi kotor dengan atau daerah sanitasi semi bersih 

atau bersih. Dengan demikian akan selalu ada kontrol lalu lintas baik barang, 

bahan ataupun manusia.  

3. Sanitasi 

Sanitasi ini meliputi praktek disinfeksi bahan, manusia, dan peralatan 

yang masuk ke dalam peternakan, serta kebersihan pegawai di peternakan 

(Jeffrey, 1997).Berikut adalah salah satu cara sanitasi terhadap peternakan 

ayam petelur: 

a) Pencucian Kandang Ayam  

Pencucian kandang ayam merupakan kegiatan biosekuritas yang paling 

berat. Segera setelah flok ayam diafkir dan liter diangkat keluar kandang, 

tindakan berikutnya adalah pembersihan dan desinfeksi terhadap seluruh 

kandang dan lingkungannya. Gumpalan liter harus diangkat dan sisa-sisa 

yang menempel harus disikat dan disemprot air. Peralatan seperti penggaruk, 

sekop, truk pengangkut, wadah-wadah pengankut kotoran (manure), dan lain-

lain semuanya harus dibersihkan dan didesinfeksi setelah dipakai (Hadi,  

2012). 

Pencucian kandang dan desinfeksi secara menyeluruh dilakukan diantara 

setiap kelompok umur remaja sangat dianjurkan. Kandang petelur dan 

peralatan harus dibersihkan secara menyeluruh dari atas sampai bawah dan 

didesinfeksi setelah setiap flok dipindahkan dari kandang semula dan 

sebelum flok baru dimulai.  

Pencucian kandang secara parsial hanya dilakukan pada kandang petelur 

dan peralatannya setelah flok dipindahkan dari tempat awalnya ke tempat 

yang baru. Cara-cara yang dianjurkan dalam pencucian kandang petelur 

secara menyeluruh adalah sebagai berikut (Hadi, 2012) : 

1. Angkat liter keluar dari kandang sejauh mungkin, atau paling tidak 100 

yard. Usahakan liter tidak berceceran, tidak terkena air, tidak mencemari 

jalan atau pintu masuk kandang, dan tutuplah rapat-rapat.   
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2. Sapulah dengan bersih dari atas sampai dasar kandang atau lantai, 

termasuk seluruh rangkaian kabel listrik, kipas angin, dan kisi-kisi jendela. 

Lepas lampu bohlam bersihkan dan ganti yang sudah putus dengan yang baru.  

3. Seluruh atap, korden, dinding, partisi, tempat makan dan minum, dan 

peralatan lainnya, setelah dibersihkan debunya,  dibersihkan dengan air (air 

sabun), dibilas dengan air bersih, lalu didesinfeksi dengan menggunakan 

desinfektan yang  kuat dan larut dalam air seperti senyawa fenol dengan 

konsentrasi sesuai aturan yang terdapat pada label. Penyemprotan dilakukan 

pada tekanan minimum 200 psi (pounds per square inch) agar penetrasi 

bahan kimia berlangsung baik. Hati-hati jangan sampai semprotan mengenai 

bagian dalam motor listrik, oleh karena itu harus diselubungi dahulu sebelum 

disemprot, setelah selesai buka kembali atau motor dilepas dahulu. Seluruh 

korden atau penutup pada kedua sisi  harus disemprot dengan air sabun, 

dibilas dengan air bersih, dan didesinfeksi. Ketika kering, korden harus 

digulung dan biarkan udara mengalir  dengan sempurna.  

1) Bila terdapat kerusakan  kandang maka perbaikan dilakukan pada saat  ini. 

Setelah selesai perbaikan, maka persiapan datangnya flok baru bisa 

dilakukan. Masa kosong kandang sekitar dua minggu (minimal 14 hari). 

Sediakan bak dekontaminasi sepatu di depan pintu masuk kandang. Sediakan 

pula baskom dekontaminasi untuk mencuci kandang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kandang Ayam Petelur Yang Bersih 

Sumber : http://tokonasa.net/ternak-ayam-petelur 
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b) Kontrol  terhadap pakan  

Biosekuritas terhadap pakan harus dilakukan terutama ditingkat pabrik 

pengolahan. Hal ini harus secara ketat dilakukan mengingat banyaknya agen 

penyakit dan toksin yang dapat mencemari makanan. Upaya yang harus 

dilakukan untuk mengamankan pakan ayam adalah (Hadi, U.K. 2012) : 

1) Menghilangkan atau mengurangi dampak resiko terjadinya kesalahan 

formulasi pakan seperi kelebihan garam dan lain-lain.  

2) Melakukan pengawasan atas kualitas bahan baku secara teratur, seperti kadar 

air, kadar aflatoksin, uji ketengikan, sampling terhadap kandungan 

mikroorganisma, dan analisis proksimat untk mengetahui kualitas kandungan 

pakan.  

3) Memenuhi permintaan konsumen misalnya konsumen dari breeding farm 

biasanya minta persayaratan pakan tertentu untuk mencegah terjadinya 

salmonellosis.  Pakan yang diinginkan melalui perlakuan panas (pada suhu 

65-90 
O
C) dan penambahan vitamin, crumbelling/pelleting, dan penambahan 

acidifier (asam format, asam laktat, asam proprionant, asam butirat, atau 

asam sitrat).   

4) Melakukan upaya pencegahan berkembangnya toksin jamur dengan 

menambahkan toxin binder, melakukan sanitasi truk pengangkut pakan, baik 

sebelum berangkat maupun setibanya di farm konsumen dan memperhatikan 

lama penyimpanan bahan baku ataupun penyimpanan pakan jadi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kontrol Pakan Ayam Petelur 

Sumber :https://www.newvision.co.ug/new_vision/news/1444669/uganda-

poultry-products-safe-agriculture-minister 
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c) Kontrol Air  

Air merupakan sumber penularan penyakit yang utama selain melaui 

pakan dan udara. Berbagai penyakit yang ditularkan melaluiair antara lain 

Salmonellosis, Kolibasilosis, Aspergillosis dan Egg Drop Syndrome. Oleh 

karena itu monitoring untuk program biosekuritas air adalah:  

1) Melakukan pemeriksaan kualitas air minimal sekali dalam satu tahun yang 

meliputi pemeriksaan kimiawi (kesadahan, metal, mineral) dan bakteriologis.  

2) Melakukan pemeriksaan air secara kultur paling tidak sebulan sekali untuk 

menguji tingkat higienitas air minum ayam (kwalitatif dan kwantitatif). 

Pengujian dilakukan secara berurutan dari hulu ke hilir, mulai dari sumber air 

sampai ketempat minum ayam (drinker).  

3) Perlakuan sanitasi air minum ayam diperlukan tergantung dari tingkat 

pencemarannya. Umunya sanitasi dilakukan dengan cara klorinasi, tetapi saat 

ini sudah banyak produk komersial lain seperti pemberian asam organik.  

4) Secara teratur melakukan flushing (penggelontoran) air di instalasi air di 

dalam kandang minimal seminggu sekali. Perlakuan ini dilakukan mengingat 

seringnya peternak memberikan vitamin, mineral ataupun antibiotik melalui 

air minum. Munculnya jonjot (semacam lendir) organik pada pipa-pipa air 

minum dapat mengakibatkan tersumbatnya pipa-pipa saluran tersebut.  

d) Kontrol limbah (sisa-sisa) produksi dan ayam mati  

Dalam tatalaksana usaha peternakan ayam sisa-sisa produksi atau limbah 

sudah jelas akan dijumpai. Limbah ini harus dijauhkan dan dimusnahkan 

sejauh mungkin sari areal produksi. Bila mungkin harus ada petugas khusus 

yang mengambil sisa produksi ini secara teratur untuk dibuang atau 

dimusnahkan di luar areal produksi. Apabila tidak mungkin dibuang atau 

dimusnahkan di luar, maka harus dipilih di lokasi di dalam wilayah 

peternakan yang memungkinkan sisa-sisa produksi ini tidak mengganggu 

kegiatan produksi lainnya serta mencegah pencemaran lingkungan.  

Menurut Hanson (2002), ayam yang sakit atau mati dapat menjadi 

sumber penyakit berbahaya bagi ayam sehat yang berdekatan. Oleh karena 
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itu, ayam yang sakitatau mati harus segera dikeluarkan dan dipisahkan sejauh 

mungkin dari kandang ayam sehat sehingga tidak menulari ayam yang sehat. 

Ayam yang sakit atau mati segera diisolasikan dan didiagnosa di laboratorium 

oleh dokter hewan peternakan untuk segera diketahui penyakitnya. Setelah 

itu, ayam tersebut harus segera dibakar di krematorium (Tamu, 1995). 

 

3.5   Biosekuriti PetiTelur Ayam 

Peti telur yang berasal dari luar peternakan sangat tidak boleh masuk 

ke dalam area peternakan. Hal ini bertujuan untuk mencegah agen-agen 

patogen ataupun yang berbahaya mengkontaminasi area dalam peternakan. 

Peti telur bekas yang terbuat dari kayu dapat membawa mikroba dari 

peternakan lain sehingga mampu menulari ayam yang berada dalam 

peternakan. Bahan kayu sangat sukar untuk didisinfeksi dan sebaiknya tidak 

digunakan untuk peralatan dalam peternakan, termasuk peti telur (Marriott, 

1999). 

 

Gambar 3. Peti Telur Yang Terpisah Dari Area Peternakan 

Sumber:http://disnak.jatimprov.go.id/web/layananpublik/forumbisn

is_filter/1/8 

 

3.6  Biosekuriti Tamu dan Pekerja Peternakan 

Penerapan biosekuriti dalam pengawasan lalu lintas manusia (EF, 

2003) meliputi : 

1) Karyawan atau orang yang terlibat di bisnis peternakan pembibitan ayam 

tidak diperbolehkan memelihara burung atau ayam di rumahnya. Begitu pula 

untuk peternakan komersial. 
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2) Orang yang akan masuk kedalam peternakan, sebelumnya tidak mengunjungi 

peternakan pada tingkat di bawahnya (peternakan komersial, processing dan 

lain-lain) yang status higienenya tidak diketahui, minimum dua hari setelah 

kunjungan tersebut. 

3) Tamu sebaiknya tidak mengunjungi peternakan bibit tetua (grand parent), 

kecuali profesional (ahli) yang berhubungan dengan peternakan bibit tetua 

(grand parent) tersebut. 

4) Orang yang memasuki lokasi peternakan diharuskan mengikuti persyaratan 

sanitasi peternakan, yaitu disinfeksi dengan spray, mandi, mengganti baju, 

dan alas kaki khusus. Hal ini berlaku juga untuk sanitasi bagi barang 

(disinfeksi dengan cairan disinfektan). 

 

3.7  Higiene Peternakan Telur 

Higiene adalah segala upaya yang berhubungan dengan masalah kesehatan 

serta berbagai usaha untuk mempertahankan atau untuk memperbaiki 

kesehatan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan 

(Anonymous 2004). Pengertian higiene pangan adalah semua kondisi dan 

tindakan untuk menjamin keamanan dan kelayakan makanan pada semua 

tahap dalam rantai makanan (CAC, 1997).  

Keamanan pangan (food safety) adalah jaminan agar bahan makanan tidak 

membahayakan konsumen pada saat disiapkan dan/atau dimakan menurut 

kebutuhannya (CAC, 1997). Sedangkan, menurut pemerintah, keamanan 

pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan 

dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat 

mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia 

(Anonymous 1996). Kelayakan Pangan (food suitability) adalah jaminan agar 

bahan makanan dapat diterima untuk konsumsi manusia menurut 

kebutuhannya (CAC, 1997).  

Dalam suatu peternakan, praktek higiene yang baik wajib diterapkan pada 

penanganan telur, karena telur termasuk pangan yang berpotensi membawa 
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agen-agen patogen (misalnya Salmonella Enteritidis) dan termasuk pangan 

yang mudah rusak (PCFS, 1999).  

11. Biosekuriti dalam Usaha Peternakan Sapi Perah 

Susu merupakan komoditas strategis yang perlu mendapat perhatian 

karena merupakan pangan yang sangat diperlukan masyarakat. Banyak pihak yang 

terkait dengan industri atau agribisnis api perah, mulai dari petemak, pabrik 

pengolahan susu dan konsumen . Dalam menghadapi era perdagangan bebas 

pemerintah telah mengambil berbagai langkah kebijakan terkait dengan industri 

susu nasional. 

 Beberapa permasalahan yang masih menjadi kendala (usaha peternakan 

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

dan penanganan pascapanen relatif rendah, (b) Keterbatasan dalam aspek sosial 

ekonomi peternak, menyebabkan pengembangan usaha terhambat yang terindikasi 

pada rendahnya kepemilikan ternak, sempitnya penguasaan lahan untuk tanaman 

pakan dan rendahnya adopsi teknologi serta (c) Struktur pasar susu yang 

cenderung oligopsoni karena masih bergantung pada Industri Pengolahan Susu 

(IPS). 

Mata rantai perjalanan susu dari peternak-TPK (Tempat Penampungan 

Kelompok) – Truk Tanki pembawa susu- MT (Milk Treatmen) juga memiliki 

resiko terjadinya akumulasi jumlah bakteri air susu. Diperlukan suatu Good 

Hygienic Practices untuk mengurangi resiko di tempat-tempat titik kritis 

terjadinya kemungkinan kontaminasi. 

TITIK PENGAMBILAN SAMPEL SUSU 
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Pembersihan dan Sanitasi 

a. Proses Pembersihan 

• Fungsi detergen (surfaktan) : melunakkan kotoran melalui 

pembasahan 

• Fungsi bahan penggosok : melepaskan kotoran 

• Fungsi pembilasan : menghanyutkan kotoran 

b. Proses Sanitasi. Selalu dilakukan setelah pembersihan karena : 

• Bahan sanitasi kimia : Hipokhlorit 1000 ppm, senyawa kuartener 

200 ppm, dll 

• Populasi mikroorganisme rendah setelah pembersihan. 

Cara Sanitasi: 

• Air 80
o
C, 15 detik 

• Air 77
o
C, 1 menit 

• Bahan sanitasi dapat terinaktivasi oleh kotoran. 

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

 

Faktor-faktor utama yang harus diperhatikan : 

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

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

terhadap bahan pembersih yang dipilih. 

3. Bahan pembersih yang dipilih. 

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

 

1. Konstruksi alat : 

J Mudah dibersihkan, sebaiknya dapat dibongkar pasang dengan 

mudah. 

J Permukaannya terbuat dari bahan licin dan halus/tidak mudah 

mengelupas, non-korosif. 
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J Bebas dari sudut-sudut bersegi, celah-celah, sekrup-sekrup 

berkepala pada mana melekat bahan makanan yang sulit 

terjangkau pada pembersihan. 

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

dapat dengan mudah membersihkan bagian belakang alat. 

3. Kabel listrik dan air harus tersusun rapih. 

 

Jenis-jenis alat yang digunakan dalam pengolahan pangan dapat dibedakan atas : 

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

gilingan, wadah-wadah, talenan, dsb. Peralatan ini harus mudah 

dibongkar pasang pada saat pembersihan. 

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

panas, dsb. Umumnya tidak langsung bersentuhan dengan makanan. 

Pada pembersihan dan sanitasi tujuannya hanya untuk : 

J Estetika 

J Mengendalikan bau 

J Efisiensi penggunaan alat 

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

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

karena dianggap “membersihkan diri sendiri”. Kebersihan alat 

pengolahan yang dibersihkan tergantung dari kebersihan peralatan ini. 

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

forklift, kereta roda untuk mengangkut makanan, dsb. 

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

1. Nama alat. 

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

diperlukan. 

3. Tahapan kerja dalam proses pembersihan dan sanitasi. 

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

yang dipakai, dsb. 
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5. Higiene pribadi karyawan dan tindakan yang diperlukan. 

6. Buat jadwal pembersihan harian, mingguan, bulanan. 

Biosekuriti masih menjadi masalah di semua mata rantai produksi. 

Berbagai metode untuk perbaikan dapat dilakukan misalnya implementasi 

HACCP dalam bidang persusuan, praktik baik Good Dairying Practices, ISO, Six 

Sigma dan lain-lain namun implementasinya tidak mudah karena berbagai faktor. 

Beberapa hal yang dapat dilakukan pada usaha peternakan sapi perah 

rakyat dalam kaitannya dengan biosekuriti adalah melakukan program 

pendampingan secara kontinue dengan melaksanakan SOP secara baik dan benar 

Sumber: Dwi Cipto B, Hasan Hadiana dan Hermawan (2008). 

a. Praktik Baik Peternak 
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12. Rangkuman 

Biosekuriti merupakan konsep integral yang mempengaruhi suksesnya system 

produksi ternak khususnya dalam mengurangi resiko dan konsekuensi masuknya penyakit 

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

benar  maka produktivitas ternak, efisiensi ekonomi dan produksi akan tercapai. Sebagai 

bagian dari sistem manajemen maka biosekuriti sangat penting khususnya untuk mencegah 

penyakit. Semua  komponen  biosekuriti,  system  yang  diterapkan  (vaksinasi,  

pengobatan,  kontrol hewan  liar  dan  lain-lainnya)  dan  sarana  serta  prasarana  yang  

ada  memiliki  arti  tinggi terhadap keberhasilan program sekuriti.  

Praktik manajemen biosekuriti dibuat untuk mencegah penyebaran penyakit 

dengan meminimalkan perjalanan atau perluasan agen penyakit dan vektor (rodensia, lalat, 

nyamuk, kutu, caplak dan lain-lain) di dalam suatu area peternakan. Biosekuriti merupakan 

cara yang murah, paling efektif untuk pengendalian penyakit dan tidak akan ada program 

pencegahan penyakit yang berjalan dengan baik tanpa adanya penerapan biosekuriti. 

Penerapan biosekuriti pada IKH perlu dilakukan secara maksimal.Karantina 

pertanian merupakan institusi yang mempunyai tugas melakukan tindakan karantina 

terhadap sapi impor dalam rangka pencegahan penyakit di pintu pemasukan sebelum 

dilakukan pembebasan memerlukan petugas yaitu dokter hewan dan paramedik yang 

profesional. 

Rumah Pemotongan Hewan (RPH) merupakan salah satu hal penting dari tujuan 

higiene daging yaitu untuk memperoleh kualitas daging yang aman, sehat, utuh dan halal 

(ASUH). Untuk itu perlu penerapan biosekuriti yang baik dalam pelaksaan di RPH. 

Apabila semua standar biosekuriti, sanitasi, dan higienitas sudah dipenuhi maka RPH 

dapat dikatakan baik dan sesuai standar.  

Tatalaksana usaha peternakan ayam dalam skala besar juga merupakan surga bagi 

perkembangan berbagai agen penyakit, meskipun jumlah dan virulensinya rendah tetapi 

dapat menimbulkan efek yang serius. Bila setiap orang menjalankan berbagai upaya isolasi 

secara ketat, maka tindakan karantina tidak perlu dilakukan. Biosekuritas tidak lain 

menyerupai etiket untuk berbuat baik. Pengendalian penyakit merupakan bagian dari rasa 

tanggung jawab terhadap yang lain. Penyakit tidak dapat dikendalikan dan diberantas 

dengan cara berdiam diri atau memberikan informasi yang salah. Ketika upaya untuk 
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memberantas dan mengendalikan agen penyakit dilakukan, pemilik peternakan harus 

memanfaatkan peristiwa alam sekitar seperti sinar matahari, panas, kering, hujan, angin 

dan waktu atau musim. Pengolahan hasil produksi peternakan yang berupa daging ayam 

harus dikelola dengan baik agar mutu dan kualitasnya tetap terjamin. 

  Penerapan prosedur biosekuriti secara menyeluruh merupakan cara yang efektif 

dalam mencegah penyebaran penyakit pada ternak ayam buras. Karena pentingnya 

pengendalian faktor lingkungan terhadap kesehatan ternak ayam maka diperlukan suatu 

usaha dalam mencegah terjangkit dan menyebarnya berbagai penyakit yang dapat 

mengganggu kesehatan ternak, salah satu upaya tersebut adalah dengan penerapan sistem 

biosecurity. Biosecurity pada ayam kampung terdiri dari beberapa hal, yaitu biosecurity 

kandang, biosecurity pekerja rutin dalam kandang, biosecurity vaksinasi, biosecurity 

tempat post mortem, biosecurity kontrol hama, dan biosekurity tanda peringatan penyakit 

unggas menular. Penggunaan desinfektan harus tepat dosisnya, tepat jumlah larutannya per 

satuan luas serta tepat waktu kontaknya. 

Biosekuriti merupakan prosedur yang wajib hukumnya untuk dilaksanakan secara 

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

Meminimalkan keberadaan penyebab penyakit, (2) Meminimalkan kesempatan agen 

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

Lingkungan oleh agen penyakit seminimal mungkin. Selanjutnya bila biosekuriti dilihat 

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

struktural dan biosekuriti operasional. 

Biosekuriti masih menjadi masalah di semua mata rantai produksi. Berbagai 

metode untuk perbaikan dapat dilakukan misalnya implementasi HACCP dalam bidang 

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

implementasinya tidak mudah karena berbagai faktor. 

 

13. Bahan Diskusi 

 1. Jelaskan apa definisi dari biosekuriti! 

 2. Jelaskan sejarah biosekuriti! 

 3. Jelaskan apa tujuan pelaksanaan biosekuriti! 

 4. Jelaskan prinsip-prinsip biosekuriti! 
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 5. Jelaskan apa komponen utama dan Tindakan Umum Biosekuriti?    

 6. Jelaskan bagaimana penerapan biosekuriti di IKH? 

7. Jelaskan bagaiamana penerapan biosekuriti di RPH 

8. Jelaskan bagaiamana penerapan biosekuriti di Peretanakan Ayam 

9. Jelaskan bagaiamana penerapan biosekuriti di Peternakan ayam 

    Kampung 

10. Jelaskan Biosekuriti pada Peternakan Ayam Petelur 

11. Jelaskan Biosekuriti pada Peternakan Sapi Perah 
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