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Mctiimbang

BUPATI BOYOLALI.

a. bahwfl pemcriniah daerah bertanggung jawab untuk 
mclintlungi sogenap masyarakol da lam pcnyelenggaraan 
kesehatan hcwan, kesehatan masyarakat veierincr. dan 

kCs^cjahteraan he wan dengan mengamankan he wan dan 
mewujudkan produk hewan yang aman, schat. utuh dan 

halal;
b. bahwa uniuk maksud scbagaimana dimaksud huruf a, perlu

pengaturan ten tang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat 
ve tenner, dan kcsejahleraan hewan, dengan
menyclenggarakan pen gam an an maksimal terhadap
pemasukan alau pcngeluaran hewan dan produk hewan. 
pcncegahan pcnyakii hewan dan zoonosis, penguaian oloritas 
veterincr, scrla persyamtan halal bagi produk hewan yang 

dipersynratkan;
c. bahwa daJam rangka menyclenggarakan urusan 

pemerimahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah 
di bldang Kesehatan Hewan, Keschatar^ Masyarakat Veteriner 
berdasarkan kcteniuan dalam Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 leniang Pcmerinlahan Daerah sebagaimana iclah 
diubah beberapa kaJi tcrokhir dengan Undang-Undang Nomor 
0 Tahun 2015 tentang Pcrubkihan Kedua Alas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerinlahan Daerah. 
Pemerintah Daerah perlu menelapkan kebijakan 
penyelenggaraan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat 
Veterincr yang selaras dengan kebijakan Pemerintah dan 
Pemerintah Provinsi .lawa Tcngah di bidang Kesehatan 

Hewan, Kesehatan Masyarakal Veteriner;

d. bahwa....

V.
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c. bahwa berdaaarkan pertimbangan scbagaimatia dimaksud 

huruf d, hunjf b. dan huruf c, porlu menctapkan Pcraiuran 
Dacrah temang Keschaian Hcwan dan Kesehatan Masyarakai 
Veteriner;

Dasar Negara Republik1, Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang 
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Pro pin si Djawe 
Tcngah (Behta Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
42);

3- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan 
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5015} sebagaimana telah diubah dengnn 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Alas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perabentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587)scbagaimana telah diubah beberapa kali 
lerakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679);

6. Peraturan Pemcrintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang 
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5296);

7- Peraturan Pemehntah Nomor 47 Tahun 2014 tentang 
Pcngcndalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomorl30, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5543);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoriias 
Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6019);

9. Peraturan Dacrah ...
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10. Fcraturan Dacrah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 

tentang Pcnyelcnggoraan Peternakan dan kc sc ha (an He wan 
Provinsi dawa TcriRQh (Lcmbaran D<jrrah Provinsi Jaw'a 
Tengah Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Dae rah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 68);

11. Peraturan Daerah Kabxipaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Pembeniukan Peraturan Daerah (Lcmbaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tarnbahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189);

Dengan Persetujuan Bersama

DRW AN PRRWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOl^U
dan

BUPATI BOYOLALI 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN HEWAN DAN 
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yangdimaksud dengan:
(. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Dew an Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjuinya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyclenggara Pemcrintahan Daerah.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyclenggara Pcmcrintahan 
Daerah yang mcmimpin pelaksanaan urusan pemeriniahan yang menjadi 
kewenangan daerah cUonom,

5- Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemenmahan yang menjadi 
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan olch kementerian negara 
dan pcnyelenggara Pemerintah Daerah unluk melindungi, me I a van i. 
memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat,

6. Dinas adalah Perangkat Dacrah yang membidangi Kesehatan Hewan, Kesehatan 
Masyarakat Vcceriner dan Kesejahteraan llew'an.

7. Hewan adalah binatang ulau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus 
hidupnya berada di darat, air, dan/acau udara, baik yang dipelihara maupun 
yang di habitainya,

8. Setiap Orang adalah orang perseorangan ocau korporasi, baik yang berbadan 
hukum maupun yang lidak berbadan hukum serta yang meiakukan kegiatan di 
bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Vetcrincr dan Kesejahteraan 
Hewan,

9. Kcsehaian Hewan.,..
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10. Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Keswan adalah segala uruaan 

yang berkaitan dengan pcrlindungan sumber daya hewan. keschaian 
masyarakai dan lingkungan serta ponjaminan kc a man an produk hewan. 
kescjahieraan hewan dan peningkatan akscs pasar uniuk mendukung 
kedaulatan, kemandirian dan kclahanan pangan asal hewan. Kesehucan 
Masyarakai Veterincr yang selanjutnya disingkat Kesmavet adalah segala 
urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara 
langsung atau tidak langsung mempengaruhi keschaian marmsia.

9. Keschaian Masyarakai Veterincr yang selanjutnya disingkal Kesmavet adalah 
segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang 
secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatsm manusia.

10. Kesejahleraan Hewfan yang selanjutnya disingkat Kesraw'an adalah segala 
urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan menial Hewan menurut 
ukuran perilaku alami Hewan yang perlu ditcrapkan dan ditegakkan uniuk 
melindungi Hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap 
Hewan yang dimanfaatkan manusia.

11. Peiernakan adalah segHla urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, 
benih. bibit, bakalan, lernak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin 
peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pcngolahan, pemasaran, 
pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.

12. Alai dan Mesin Kesehatan Hewan adalah pc ra la tan kedoklcran Hewan yang 
disiapkan dan digunakan uniuk Hew'an sebagai alal bantu dalam 
penyelcnggaraan Kesehatan Hewan.

13. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan 
dan kewenangan medik Veterincr dalam melaksanakan penyelen^araan 

Kesehatan Hewan.
14. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Mcmeri, 

gubemur, Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas 
pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

15. Veterincr adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, produk Hew'an, 
dan penyakil Hew’an.

16. Otoriias Veterincr adalah kclembagaan Pemerinlah dan/atau kelembagaan yang 
dibentuk Pemcrintah untuk mcngamhil kepulusan lerlinggi yang bersifat teknis 
kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan 
mengerahkan semua Uni kemamptmn profesi inulal dari mengindentifikasikan 
masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan, 
sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan,

17. Paramedik Veterincr adalah Tcnaga Kesehatan Hewan lulusan sekolah 
kejuruan, pendidikan diploma, atau mempcrolch sertifikai untuk melaksanakan 
urusan kesehatan hewan yang menjadikompetensinya dan dilakukan dibawah 
pcnycliaan dokter hewan

IS. Produk Hewan adalah semua bahan yang bcrasol dari Hewan yang masih segar 
dan/alau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, 
farmakoscutika, pertanian. dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan 
kebuiuhan dan kemaslahaian manusia.

19. Penyakil Hewan..
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19. Penydkit Hewan adalah gan^uan kcsehatan pada Hewan yang antara lain, 

disebabkan olah cacat genetik. proses dagcncratif, gangguan metabolisma, 
trauma, kcracunan, infestasi parasil, dan infcksi mikroorganisme patogcn.

20. Pcnyakit Hewan Mcnuior adalah pcnyakk yang ditularkan amara Hewan dan 
Hewan, Hewan don manusia, scria Hewan dan media pembawa Penyokit Hewan 
lainnya molalui kontak langsung aiau tidak langsung dengan media peracicara 
mekanis scpert) air, udara, tanah, pakan, peralaten, dan manusia, atau dengan 
media pcrantara biologis sepcrti virus, bakteri. amuba, atau jamur.

21. Zoonosis adaiah pcnyakil yang dapat menular dari Hewan kepada manusia atau 
sebahknya.

22. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya dipcruntukan scbagai 
penghasil pangan, bahan baku indusiri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang 
terkoU dengan pertanian.

23. Unit Usoha adalah suatu cempat umuk menjalankan kegiatan memproduksi, 
menanguni, mengedarkan, menyimpan, mcnjual, menjajukan, mcmasukkan 
dan/atau mengeluarkan Hewein dan produk Hewan secara icratur dan terus 
mcncrus unaik lujuan komersial.

2<4. Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkalkan kesehatan.
25. Sanitasi adalah usaha pcncegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau 

mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan 
penyakit tersebut.

26, Pengondalian dan Pcnanggulangan Zoonosis adalah serangkaian upaya yang 
meiiputi penetapan Zoonosis prioritas, manajemen nsiko, kcsiagaan darurat, 
Pemberaniasan Zoonosis, dan parti si pasi masyarakat dengan mcmperhatikan 
kesehalan lingkungan dan Kcscjahteraan Hewan.

27- Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan 
memclihara penyelenggaraan Kesmavct yang terkcndali.

28- Pemotongan Hewan adalah serangkaian kegiatan di rumah potong Hewan yang 
meiiputi penerimaan Hewan, pengistirahatan, pemeriksaan keschatan Hewon 
sebclum d I potong, pemotongan/penyembelihan, pemeriksaan kcsehatan jeroan 
dan karkas setelah Hewan dipotong, dengan memperhatikan Higicne dan 
Sanitasi, Kcscjahteraan Hewan, seria kchalalan bagi yang dipersyaratkan.

29, Humah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah sualu bangunan 
atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan 
sebagai tempat memotong Hewan bagi konsumsi masyarakat umum-

30, Sertifikat Nomor Konlroi Vetcrincr yang selanjutnya disebui Nomor Kontrol 
Vetedner adalah seriinkat scbagai bukti tertulls yang sah lelah dipenuhinya 
pcrsyaraian Higiene dan Sanitasi scbagai jaminan keamanan produk Hewan 

pada Unit Usaha produk Hewan,
31, Pengujian adaiah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menguji 

keamanan dan mutu produk Hewan lerhadap unsur bahaya {hazards) dan 
cemaran,

32- Pengawas Kesmavel adalah Dokter Hewan Berwenang yang telah mengikuii 
pelalihan di bidang Kesmavet dan ditugaskan scbagai Pengawas Kesmavel.

33. l^boratorium...

V
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33-Laboratorium Vetcriner adalah laboratorium yang mempunyai mgas dan fungsi 

pelayanan dalam bidang pcngcndalian dan penanggulangan penyakjl Hcwan 
dan Kcsmavet.

34. Pusat Kcsehatan Hewan yang sclanjuinya disebui Puskcawan adalah pos 
kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan di bidang kcsehatan Hcwan.

35. Standar adalah spcaifikasi teknis atau sesiiaui yang dibakukan termasuk lata 
cara dan metodt* yang disusun berdasarkan konsensus scmua pihak yang 
(erkait dengan memperhatikan syarat-syarat kesclarnatan, kcamanan, 
kesehatan, lingkungan hidup, pcrkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
serta pcngalaman pcrkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk 
mempcroleh manfaai yang sebesar-bcsamya.

36. Bencano Alam adalah peristiwa aiau rangkaian peristiwa karena perubahan 
iklim global, gem pa bumi, banjir, tsunami, kekeringan, dan/atau gunung 
melctus yang mengakibat.kan kcrugian bagi peternak.

37- inseminasi Buatan yang selanjuinya disingkat IB adalah memasukan mani 
beku/semen ke dalam alac kclamin lernak boiina schat dengan menggunakan 
alat msemirjasi agar temak tersebut menjadi bunting;

38. Vekior adalah hewan yang dapai membawa agen penyakit hewan menular dan 
menyebarkannya kepada hewan dan/atau manusia, seperti lalai, nyamuk, dan 
caplak.

3*5. Unggas Peielur adalah jenis Hewan unggas yang dipellharo ai.au dibudidayakan 
umuk dimanfaalkan telurnya sebagai konsumsi manusia misalnya apaym 
peielur, bebek, dan burung puyuh.

BAB (I
ASAS, TUJUAN DAN RUANO LINGKUH 

PasaJ 2

Penyeienggaraan Keswanf Kcsmavet, dan Kesrawan be rasa ska n:
a. kemanlaatan dan kcberlanjutein,
b. kcamanan dan kesehatan;
c, kerak>’atan dan kcadilan;
d, kelerbukaan dan keierpaduan;
c. kemandinan;
f. kemitraan:
g. keprufesionalan; dan
h. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pcnyclenggaraan Keswan, Kesmavcl. Kesrawan bertujuan untuk:
a. mengelola sum herd ay a temak sc cara bermartabat, bertanggungjawab, dan 

berkelanjutan;
b. mencukupi kebutuhan pangan dan produk a sal hewan dan hasil ikutannya yang 

berdayasaing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahtcraan petemak dan 
masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan;

c. mencipiakan ruang mvestasi serta pengembangan usaha produk asal hcwan dan 
hasil ikutannya yang lerpadu dan terintegrasi melalui dukungan infraslruklur 
strategis;

d. membcrlkan...
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d. membcrikarj kepastion hukum dan kcpasUan bcrusaha di bldang pctcrnakan dan 

kcschatan hewan yang maju, txrrdaya saing dan bcrkclanjuian seria pcnyediaan 
pangan yang aman, schat, utuh, clan halal; dan

e. melestarikan sumberdaya lokal dan lingkungan.

Pasal 4
Ruang lingkup pengaturan Kcswan, Kcsmavet, Kcsrawan, mclipuLi:
a. kclembagaan dan wcwenang;
b. Kcswan;
C- Kcsmavci; 
d. Kesrawan;
c. perizinan;
t'. otoritaa vcteriner dan laboratorium velerincr;
g. penanganan hewan akibat bcncana alam;
h. pengembangan 5>umbcrdaya manusia;
i. pcnelidan dan pengembangan;
j. koordinasi, kerjasama, dan kemitraan;
k. peran masyarakai dan dunia usaha;
l. sistem informaai;
m. pengawosan RPH; don
n. ketentuan sanksi.

BAB III
KELEMBAGAAN DAN WEWENANG 

Pasal 5

(1) PemerinCah Dacrah berwenang atas penyeicnggaraan Kcswan, Kcsmavet, 
Kesrawan.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayai (1) dilaksanakan olch Dinas.

BAB IV
KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu 
Umum
Pasal 6

111 Pcmeriniah sesuai kewenangan berdasarkan Peraturan perundang-undangan 
mcnycicnggarakan kesehatan hewan mclalui pengendaiian dan pcnanggulangan 

penyakii hewan.
(2| Kegialan pengendaiian dan pcnanggulangan penyakit hewan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), mclipuli:
a. pengamatan penyakit hewan;
b. pcncegahan penyakit hewan;
c. pengamanan penyakit hewan;
d. pemberantasan penyakit hewan;

e. pengobatan.
/

✓
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e. pcngobatan;
f. pengawasan alai dan me sin keschatan he wan; dan
g. persyaratan leknis kesehatan htfwan.

Bagian Kedua
Pengamatan Penyakit Hewan 

Pasal 7

Pengamatan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ay at (2) huruf a. 
dilakukan untuk mengetahui jenis penyakit hewan, pcia, dan status situasi 
penyakit hewan, yang dilaksanakan dalam bentuk:
a. survellans;
b. penyidikan;
c. pemerikstfian dan pengujian;
d. peringutan dini; dan
e. pemetaan.

Bagian Kctiga
Pencegahan Penyakit Hewan 

Pasal S
Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, 
melipuii:
0. pencegahan masuk dan keluarnya penyakit hewan karena perpindahan hewan, 

produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya; dan 
b. pencegahan muncul, berjangkitnyo, dan menyebarnya penyakit hewan di sualu 

kawasan.

Bagian Keempac 
Pengamanan Penyakit Hewan

Pasal 9

(1) F^engamanan penyakit hew'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) 
huruf c, dilaksanakan mclaiui:
a. peneiapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
b. pen era pan prosed ur bfosa/eri/dan biosekuriti;
c. pengebalan hewan;
d. pengawasan lalulinias hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit 

hewan lainnya;
e. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan
f. penerapan kewaspadaan dini.

(2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olch Oloriias 
VetcnncT

(3) Kegialan sebagaimana dimaksud pada ayat (1| huruf d, huruf c, dan huruf ft 
dapat dilakukan dongan mengikutscriakan masyarakat.

Bagian Kelima
Pemberantasan Penyakit Hewan

Pasal 10.
/
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Pa sal 10

(1) Pemberantasan penyakit he wan sebagaimano dimaksud dalam PasaJ 6 aya{ |2)
huruf d, diiakukan untuk mcnghilangkan ka»us dan penyakit hewan
menular yang bersifai endemik dan wabah.

(2) Pemberantason penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (!}, 
dilakukan mclalui:
a. penutupan daerah;
b. pembacasan laluiimas hewan dan produk hewan;
c. pengebalan hewan;
d. pengisolasian hewan sakit atau (erduga sakit;
e. penanganan hew'an sakit;
f. pemusnahun bangkai;
g. pengeracJikasion penyakit hewan;
h. pelaksanaan depupulasi hewan; dan 
j. pembcrian kompensasi.

(3) Pemberantasan penyakit hewan menular yang bersifat endemik, dilakukan 
tan pa penutupan daerah sesuai dengan sebaran penyakit hewan menular.

{4| Pembcrian kumpensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, diberikan 
olch Pemerintah Daerah bagi hewan sehat yang berdasarkan pedoman 
pemberantasan penyakit hewan harus dldepopulasi.

Bagian Keenam 
Pengobatan

Pasal 11
(1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, merupakan 

cindakan medik yang meliputi tindakan preventif, kuraiif, pro motif, dan 
rehabiliiaiif.

(2) pengobatan sebngaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua 
jenis hew'an, untuk menjamin:
a. status kesehatan hewan individu dan kelompok;
b. kualiias kehidupan hewan dan ekosistemnya; 
c kcamanan produk hewan dan limbahnya; dan 
d.keunggulan muiu dan niloi tainbah hewan.

Bagian Ketujuh
Pen gad aan Alat dan Me sin Kesehatan Hewan

Pasal 12

Jems alat dan mesin yang digunakan untuk pengcndalian penyakit sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f. meliputi:
rt. pcralatan klinik hewan, reproduksi atau kebidanan dan laboralorium;
b. perendaman;
e. penyemprotan;
d. potong kuku uIhu tanduk;
c. kastrasi; dan
f. alat ukur.

Bagian Kedelapan.
/
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Bagian Kedelapan

Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan
Pasail 13

(1| Persyaratan teknis kesehatan hewan sebaga:mana dimaksuci daiam Pasal 6 ay at 
(2) hurur g, ditctapkan bcrdasarkan status Keswan bcrkaitan dcngan jenis 
hewan, jenis penyakit hewan menular stratcgis dan pcnyakit hewan eksotik dari 
Daerah asaJ.

f2| Persyaratan teknis kesehatan hew'an scbagaimana dimaksud pada ayat (I) 
ditctapkan dengan memperhatikan hasil analisis risiko penyakit hewan 
terhadap hewan, manusia. dan lingkungan dari daerah asal hewan yang akan 
dimasukkan kc Daerah agar memenuhi dngkat pcrlindungan vang memadai.

Pasal 14

(1) Setiap pemclihara hewan penular Rabies yang berpotensi membahayakan 
keselamacan manusia harus melaporkan kepada Dinas

(2) Setiap orang yang momiliki, memelihara atau bertanggungjawab terhadap 
hewan harus mcnempatkan pada tempai dan/atau kandang yang memadai.

Pasal 15

(1) Daiam hal mengantisipasi penularan rabies di Daerah untuk penertiban 
hewan, Dinas dapai melakukan razia.

(2) Hewan yang kena razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak 
terjangkii rabies dikirim ke Puskeswan untuk dilakukan perawatan.

(3) Hewan yang kena razia sebagaimana dimaksud pada ayat {1} yang terjangkit 
rabies dilakukan pemusnahan

(4) Tata cara razia scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditctapkan daiam 
Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Obat Hewan

Pasal 16

(1) Dinas mclakukan pembinaan dan pengawasan peredaran obat hewan.
|2) Pembmaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan 

melaJui:
penerapan kebijakan obat hewan; 
identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat; 
penerapan standar muiu obat hewan;
pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan lingkat depo, toko, kios 
dan pcngecer obat hewan;
bimbingan pemakaian obai hewan di tingkat petemak;
bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pcngecer 
obat hewan;
pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat 
hewan;

h. bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan;
i. perizinan bidang obat hewan;
j. penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan:

k. bimbingan.,.,

a.
b.
C-

d.

c. 
f.

g-
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k. bimbingan lentangpemeriksaan bahan produk asal hewan dari rcsidu cbai 

hcwan;
l. bimbingan pcmakaian. penyimpanan. pengguna&n sediaan vaksin, sera dan 

bahan diagnoslik biologis untuk hewan;
m. bimbingan pcmcriksaan sediaan premik;
n. bimbingan pcndaflaran obat hewan tradisional/pabrikan; dan
o. bimbingan kdembagaan/Asosiasi Obai Hew’an Indonesia,

Pasal 17

(1) Dinas bertanggung jawab mewujudkan Keswan, Kesmavet. dan Kesrawan.
(2) Untuk mdttksanokan (anggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (I)

Dinas m^milik tugas dan wewenang dalam:
a. penerbitan seriiAkasi kcschaian hewan yang kduax dari/masuk ke Dacrah;
b. penerbilan scrUfikasi keschaian produk hewan yang keluar dari/masuk ke 

Dacrah;
c. pelaksana^^m pdayanan medik/paromedik veieriner, pelayanan inseminasi 

bualan dan pduyanan pemeriksaan kebuntingan;
d. pclaporan pelayanan medik/paramedik veterincr dalarn pencegohan dan 

pcnanggulangan penyakir hewan menular/non menu la r, penyakit individual 
penyakit parasilcr. virus, bukleri, penyakit reproduksi don gangguan 
reprofiuksi, clan inscminasi buatan dan pemeriksaai^ kebuntingan; 
bimbingan pengomaian dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasil,e.
bakteri, vinis dan penyakit hewan iainnya; dan 

1. bimbingan penerapan norma dan standar teknis pelayanan Keswan.

BAB V
KESEHATAN MASYARAKAT VE'FERINER

Bagian Kesaru 
Benruk

Pasal 18

Kesmavet disclcnggarakan dalam bcniuk:
a. penjaminan higienc dan sanitasi;
b. penjaminan produk hewan; dan
c. pengendalian dan penanggulangan zoonosis.

Bagian Kedua
Penjaminan Higienc dan Sanitasi 

Pasal 19

(IJ Penjaminan hlgicne dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 hurul 
a, dilaksanakan pnda setiap rantai produksi produk Hewan yang melipuli:
a. tempat budulaya;
b. tempat produksi pangan asai hewan;
c. tempat produksi produk hewan nonpangan;
d. rumah potung hewan;
c. tempat pcngumpulan dan penjualan; dan 
f. dalam pengangkutan.

(2) Bentuk.....
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{!)

(2)

(3}

(4)
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(2) Bentuk penjaminan hlgiene dan sanitasi pad a rantui produkai produk he wan 

berupa scriifikat Nomor Kontrol VctcrinfT.

Paragraf 1 
Temp at Budidaya

Pasal 20
Penjaminan higicne dan sanitasi tern pat budidaya scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 ayat (1) humf a dilakukan tcrhadap:
a. Hewan potong;
b. Hewan perali; dan
c. unggas petelur.
Higicne dan sanitasi terhadap Hewan potong scbagaimana dimaksud pada ayat 
(1) humf a dilakukan dengan:
a. pemisahan Hewan barn dad Hewan lama dan Hewan aakil dari Hewan 

schai;
b. peiijaminan kebersihan kandang, pcralalan, dan lingkungannya;
c. pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu,
d. pembenan obal Hewan di bawah Pcngaw'asan Dokter Hewan; dan
c. pemberian pnkan yang aman dan sesuni dengan kcbuf.uhan fisiologia 

Hewan.
Higiene dan sanitasi terhadap Hewan perah, scbagaimana dimaksud pada ayai 
(IJ humf b dilakukan dengan:
a. penjaminan kebersihan kandang, pcralatan, dan lingkungannya; 

penjaminan keschalan dan kebersihan Hewan tcruiama ambing; 
penjaminan kesehatan dan kebersihan pcrsonci;
pemisahan Hewan baru dari Hewan lama dan Hewan sakit dari Hewan 
sehai;
pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu; 
pemberian obat Hewan di bawah Pengawasan Doklcr Hewan; dan 
pemberian pakan yang aman dan scsual dengan kebutuhan fisiulogis 
Hew'an.

Higicne dan sanitasi terhadap unggas pcielur sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) humf c dilakukan dengan:
a. penjaminan kebersihan kandang, pcralatan, dan lingkungannya;
b. penjaminan kesehatan dan kebersihan unggas petelur;
c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel;
d. pencegahan lerccmarnya telur oieh bahaya biologis, kimiawi. dan fisik;
e. pemisahan unggas petelur bam dari unggas lama dan unggas petelur sakit 

dari unggas petelur sehat; 
pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu, 
pemberian obal Hewan di bawah Pengawasan Dokter Hewan; dan 
pemberian pakan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan fisiologls 
Hewan.

b.
c.
d.

e.
f.

f.
g.
h.

Paragraf 2
Tempat Produksi Pangan Asal Hewan

Pasal 21

Penjaminan higiene dan sanitasi tempat produksi pangan asal Hewan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
a. penjaminan kebersihan aarana, prasarana, peraiatan, dan lingkungannya;
b. pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu;
c. penjaminan kesehatan dan kebersihan pcrsonci; dan

d. pencegahan,...
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d. pencegahan tercemamya pangan asal Hcwan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan 

fisik.

Paragraf 3
Tempai Produksi Produk Hcwan Nonpangan 

Pasal 22

Penjaminan higiene dan sanitasi tempat produksi produk Hcwan non pangan 
scbagaimona dimaksud da lam Pasal 19 ayat (1) huruf c dilakukan dcngan: 
a. pcnjaminan kcbersihan sarana, prasarana, pcralaian, dan lingkungannya; 
b pencegahan bersarangnya Hcwan pengganggu;
c. penjaminan kesehatan dan kcbersihan pcrsoncl; dan
d. pencegahan icrcemarnya produk Hcwan nonpangan oleh bahaya biologis, 

kimiawi, dan fisik.

Paragraf 4
Rumah Potong Hcwan 

Pasal 23

(1) RPH merupakan uni! pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang 
aman, sehat. utuh, dan halal, sebagai sarana untuk:
a. pemotongan hcwan secara benar, yairu sesuai dengan persyaratan Kesmavet, 

Kesrawan dan syariah agama;
b. pemcriksaan kcschaian hcwan sebclum dipoiong (ante moriem inspection) dan 

pemenksaan karkas dan jeroan^post morrem inspechon) untuk mencegah 
penuiarein penyakii zoonotik ke manusia; dan

c. pemantauan dan survcilans penyakit hcwan dan zoonosis yang ditemukan 
pada pemcriksaan keschatan hew'an sebclum dipoiong (ante-mortem 
inspection) dan pemcriksaan karkas dan jeroan {post-mortem inspection f gun a 
pencegahan. pcngcndalian, dan pemberantasan penyakit hcwan menular dan 
zoonosis di dacrah asal he wan,

{2| Pcmoiongan Hcwan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di RPH yang:
a. memenuh) persyaratan ceknis; dan
b, mcncrapkan cara yang baik.

(3) Cara yang baik sebagaimana dimaksud pada uyat (2) huruf b dilakukan dengan: 
D. pomeriksaan kcschaian Hcwan sebclum dipoiong;
b. penjaminan kcbersihan sarana, prasarana. peralatan, dan lingkungannya;
c. penjaminan kccukupan air bersih;
d. penjaminan kcschatan dan kcbersihan perscmcl; 
c, mengurangi pendcritaon Hewan ketika dipoiong;
f. penjaminan penyembelihan yang Halal bagi yang dipersyaraikan;
g. pemcriksaan keschaian jeroan dan karkas scielah Hcwan dipotong; dan
h. pencegahan tcrccmarnya karkas, daging, dan jeroan dari bahaya biologis, 

kimiawi, dan (isik; dan
1. PcHfaminan tidak melakukan pemberian minum paksa bcrlebihan 

{pc nggloii ggongan).
(4) Pemcriksaan Keswan sebclum dipotong dan pemeriksaan kcschaian jeroan dan 

karkas setelah Hcwan dipoiong sebagai man a dimaksud pada ayai (3} huruf a 
dan huruf g harus dilakukan oleh Dokter Hewan di RPH atuu paramedik 
Vcicrincr di bawah Pengawasan Dokter Hcwan Berw'cnang.

(5) RPH yang. ..
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(5) RPII yang lidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringaian tertuiis;
b. pcngawasan;
c, pemberhentian sementara,
d, pembekuan izin;
e. pencabman izin; dan/atau
f, denda administraiif;

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi dan bcsamya 
denda adminislratif sebagaimana dimaksud pada ayal (5) diatur dalam 
Peraturan Bupati,

Pasal 24

fl) RPH dapai didirikan dan/atau dimiliki oleh Pemerinlah Daerah atau 
Masyarakat.

(2) RPH harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
(3) Persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) direiapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

PasaJ 25
(1) Pemeriksaan Keswan scbelum dipolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 

ayat (3] huruf a dilakukan unruk memastikan bahwa He wan yang akan dipotong 
schal dan layak untuk dipolong.

(2) Hewan yang layak unluk dipotong harus memenuhi kriteria paling sedikit:
a. ridak memperlihatkan gejala penyakit Hewan menular dan/atau Zoonosis;
b. bukan ruminansia besar betina anakan dan beiina produktif; 
c-tidak dalam keadaan bunting; dan
d.bukan Hewan yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang* 

undangan.
(3) Hewan yang lelah diperiksa kesehatannya diberi tanda;

a. “SL” untuk Hewan potongyang sehat dan layak untuk dipotong; dan
b. ̂ TSL” untuk Hewan potong yang tidak sehat dan/aiau tidak layak untuk

dipotong,

Pasal 26
(1) Pemeriksaan keschatan jeroan dan karkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

23 ayat (3) huruf g dilakukan dengan cara inspeksi, pa)pasi> dan insisj,
(2) Hasil pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) yang aman dan layak dikonsumsi dinyatakan dalam bentuk:
a. pemberian slempel pada karkas dan label pada jeroan yang beriuliskan “telah 

diperiksa olch Dokfer Hewan”; dan
b. sural keterangan kesehatan daging.

(3) Jeroan dan karkas yang berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak aman dan tidak layak dikonsumsi 
harus dimusnahkan di RPH.

PasaJ 27
1} Pemorongan Hewan dapat dilakukan di luar RPH dalam hal unluk;

a. upacara keagamaan/peribadatan;
b. upacara adat...
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b. upacara adat; atau
c. pemotongan darurat,

\M Pemotongan Hcwan untuk keperluan upacara kcagamaan/peribadatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat |l) dilakukan pcngawasan oleh Dinas 

{3| Pemotongan Hewan untuk keperluan upacara keagamaan dan upacara adai 
sebagaimana ciirnaksud pada ayot [)) huruf a dan huruf b dapat dilakukan 
daiam rangkri upacara pcmakainan aiau pemikahan.

(4} Pemotongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan 
pada Hewan daiam kondlsi:
a. mengalami keedakaan; atau
b. korban Bcnt ana A!am yang bersifai nonbiologi yang mcngancam jiwanya.

(5} Felaksanaan ;>emotongan Hewan untuk keperluan upacara keagamaan dan 
upacara adat sebagaimana dimaksud pada ayai (I) huruf a dan huruf b, poling 
sedikii harus memenuhi persyaralan cara yang baik sebagaimana dimaksud 
daiam Pasal 23 ayat (3] huruf a, huruf b, dan huruf g.

(6) Pemotongan darurai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c paling sedikit 
harus memenuhi persyaratan cara yang baik sebagaimana dimaksud daiam 
Pasal 23 ayat |3) huruf g.

(7) Pemotongan Hewon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapai 
dilakukan seielah pemilik aiau penanggung jawab Hewan mclapor kepada 
Dokter Hewan Berwenang di bidang Kesmavet.

Pasal 28

{1] Setiap orang yang mendapatkan jasa pelayanan penyediaan fasililas RPH dan 
pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebclum dan sesudah dipoiong oleh 
Pemerintah Daerah dikenakan Rciribusi.

(2) Reuibusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur daiam Peraiuran Daerah 
lersendiri.

Pasal 29

Kcientuan lebih lanjut mengenai jenis dan kricerla Hewan potong serta pcrsyaroitin 
cara yang baik di RPH diatur daiam Peraiuran Bupaii.

Paragraf 5
Tempat Pengumpulan dan Penjualan 

Pasal 30
(1) Penjaminan higicne dan sanitasitempat pengumpulan dan penjualan produk 

Hewan sebagaimana dimaksud daUm Pasal 19 ayol (1) huruf e dilakukan 
dengan:
a. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya; 

pencegahan bersarangnya Hewan pengganggu; 
penjaminan kesehatan dan kebersihan personci:
pencegahan tcrcemamya produk Hewan oleh bahoyo biologis, kimiawi, dan 
Asik yang bcrasal dari petugas, aiat, dan proses produk si;
pemisahan produk Hewan yang Halal dari produk Hewan atau produk lain 
yang lidak Halal;
penjaminan suhu ruang tempat pengumpulan dan penjualan produk 
Hewan yang dapat menghambai perkembangbiakan mikroorganisme; dan 
pemjsahan produk Hewan dari Hewan dan komodiias selain produk 
Hewan.

Paragraf 6,..,

b.
c. 
d-

c.

f.
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Paragraf6

Dal am Penganglcutan 

Pasal 31
Penjaminan higiene dan aanitasidalam pcngangkutan sebagaimana dimaksud 
dalam PasaJ 19 ay at (1) huruf f diiakukan untuk:
a. Hewan potong, Hewan pcrah, unggas |>etelur; dan
b. produk Hewan.

Pasal 32

Penjaminan higiene dan sanitasidalam pengangkutan Hewan Potong, Hewan Perah, 
dan Unggas Peielur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a diiakukan 
dengan menjaga:
a. kebersihan aiat angkut;
b. kcsehaian dan kebersihan Hewan; dan
c. kcschacan dan kebersihan personal.

Pasal 33
Penjaminan higiene dan sanitasipengangkutan produk 
dimaksud dalam Pasal 32 huruf b diiakukan dengan; 

menjaga kebersihan alat angkur;

Hewan sebagaimana

a.
b. 
r,
d.

e.

mcjijaga kesehatan dan kebersihan pcrsnnel;
pencegahan lercemamya produk Hewan dari bahaya biologis, kimiawi, dan fisik; 
pemisahan produk Hewan yang Halai dari produk Hewan aiau produk lain vane 
tidak Halal;
menjaga suhu ruang nlai angkut produk Hewan yang dapat mcnghambal 
(>crkembangbiakan mikroorganisme; dan
pemisahan produk Hewan dari Hewan dalam pengangkutannya.

Paragraf 7
Senifikasi Nomor Konirol Vctcrincr 

Pasal 34
(1) Setiap Unit Usaha Produk Hewan harus mcmiliki Sertifikat Nomor Kontrol 

Veteriner yang dikcluorkan oleh Pemermtah Provinsi seielah mendapatkan 
Rckomendasi dari Dinas,

(2) Label dan kemasan produk Hewan harus mcncantumkan Nomor Kontrol 
Vetcriner sebagaimana djmaksud pada ayat 11),

(3) Pemerintah Oaerah mclakukan pembinaan kepada Unit Usaha yang belum 
memenuhi keteniuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .

HI Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diiakukan dalam jangka wakru 
paling laina 5 (limaf lahun.

(S) SeccUh jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Unit Usaha tidak 
memenuhi keteniuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mencabut 
izin usaha Unit Usaha yang bersangkutan.

Bagian Ketigo 
Penjaminan Produk Hewan

Pasal 35....
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PasaJ 35

Pcnjaminan produk He wan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ay at ()| hurufb 
dilakukan melalui;
a. pengawasan Unit Usaha produk Hewan:
b, pengawasan produk Hewan;
c, pemcriksaan dan Pengujian produk Hewan; dan
d. Sertifikasi Produk Hewan;

Pasal 3 b
(1| Pengawasan Unit Usaha produk Hewan sebagaimana dimaksud daJam Pasal 35 

huruf a dilakukan pada:
a. RPH dan Unit Penanganan Daging fmeai cuttingp/onf); dan
b. Unit Usaha produk Hew'an selain RPH,

(2) Unit Usaha produk Hewan selain RPIl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
hurul' b mcliputi tempat pemerahan, lempat produksi tclur, tern pat produksi 
pangan a sal Hewan lainnya, tempat produksi produk Hewan nonpangon, serta 
lempat pcngumpulan dan penjualan.

{3} Unit Usaha produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayai (2) dapat 
menghasilkan produk Hew*an segar uncuk pangan dan non pangan dan/atau 
produk Hew'an oiahan untuk pangan dan non pangan.

Pasal 37

(1) Pengawasan RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1} huruf a 
dilakukan terhadap pencrapan Penjaminan higiene dan saniuisi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

|2j Pengawasan RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayai (2) huruf a 
dilakukan oleh Dokter Hew'an Berwenang yang memiliki kompetensi sebagai 
Pengawas Kesmavet.

Pasal 38

(1) Pengawasan Unit Usaha produk Hewan selain RPH sebagaimana dimaksud 
dalam Pasul 36 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penerapan Penjarninan 
higiene clan sanilasi sebagaimana dimaksud daJam Pasal 20, Pasal 21, PasaJ 
22, Panai 31, dan Pasal 32,

(2) Pengaw'asan Unit Usaha produk Hewan selain RPH sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36 ayat (1} hurufb dilakukan olch Dokter Hewan Berwenang yang 
memiliki kompetensi sebagai Pengawas Kesmavet unluk Unit Usaha yang 
menghasilkan;
a. pangan segar asal Hewan;
b. produk Hewan oiahan untuk pangan yang berpotensi membawa risiko 

Zoonosis; dan
c. pnjciuk Hewan nonpangan baik segar maupun oiahan, dan/aiau produk 

Hewan oiahan untuk pangan dan nonpangan.

Pasal 39,..,
/
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Pa&al 39

(1| Dalajn melaksanakan Pengawasan scbagaimana dimaksud daJam Pasal 37 dan 
Pasal 38 Pengawas benvcnang untuk:
a. memasuki sciiap Unit Usaha produk Hewan;
b. menunda atau menghentikan proses produksi;
c. memeriksa produk Hewan yang dicurigal mcmbawa atau mengandung

bahaya biologis, kimiawi, dan/aiau fiaik;
d. memeriksa dokumen atau calatan ccrkait dengan proses produksi; dan
e. menunda ai«u menghentikan alai angkut produk Hewan yang dicurigai

mcmbawa atau mengandung bahaya biologis. kjmiawi; dan/atau fisik.
f. Memusnahkan produk Hewan berupa d aging busuk, jeroan busuk dan ay am

liren
(2} Pengawas Kesmavel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 

38 ayat (2) ditunjuk oleh Bupati,

Pasal 40

Keientuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengawasan RPfl dan Unit Penanganan 
Daging {meal cutting plant), dan Unit Usaha produk Hewan sclain RPH diaiur dalam 
Peraturan Bupaii.

Bagian Keempat
Pengendaiian dan Pcnanggulangan Zoonosis 

Pasal 41
(1) Bupari melakukan Pengendaiian dan Penan^ulangan Zoonosis.
(2) Dalam melakukan pengendaiian dan pcnanggulangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasilan kepada Kepala Dinas.
(3) Pengendaiian dan Pcnanggulangan Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat 

(I) dilakukan mclalui:
a. pc net a pan Ztxjnosis priori tas;
b. manajemen rislko;
c. kesiagaan dururat;
d. Pemberanlason Zoonosis; dan
e. panisipasi masyarakat.

BAB VI
KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 42

Pemerintah Dae rah menyelenggarakan Kesra wan yang dilakukan melalui tindakan:
a. penangkapan dan penanganan hewan;
b. penempatan dan pengandangan hewan;
c. pcmeliharaan dan perawatan hewan;
d. pcngangkuian hewan;
e. pemotongan dan pembunuhan hewan;

f. periakuan dan.,..
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dengan cara
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g, pcHakuan dan pengayoman hcwan; dan
h. prakiek kedokicran perbandingan.

Pasal 43
(1) Kesrawon diterapkan lerhadap setiap jenis Hewan yang 

hidupnya terganiung pada manusia.
(2) Kesrawan schagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakukan 

menerapkan prinsip kebebasan Hewan yang mdipuii bebas:
a. dari rasa lapar dan haus;
b. (lari rasa sakic, cidera, dan penyakit;
c. dari kettdaknyamanan, pcnganiayaan, dan penyalahgunaan,
d. dari rasa lakut dan tertckan; dan
e. unluk mcngekspresikan perilaku aiaminya,

(3) Prinsip kcbebasan Hewan sebagaimana dimoksud pada ayac (2) diterapkan 
pada kegiatan;
a. penangkapan dan penanganan;
b. pcnompatan dan pcngandangan;
c. p<?meliharaan dan per a wa tan,
d. pcngangkuian;
e. pen^unnan dan pemanfaaian;
f. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan;
g. pemolongan dan pembunuhan; dan
h. praktik kedokreran perbandingan,

(4) Kcgialan sebagaimana dimaksud pada ayal (3) harus diiakukan oieh orang 
yang mcmiliki kompetensi di bidang Kesrawan.

Pasal 44
Penerapan prinsip kebebasan Hew'an sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 43 
ayat (2) harus diiakukan uleh:
a. pemilik Hewan;
b. orang yang menangani Hewan sebagai bagian dari pekerjaannya; dan
c. pemilik fasiiitas pemcliharaan Hewan,

(2) Pemilik fasiliias pemeliharaan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
hurufc harus memiliki l2in usaha.

Pasal 45
Pemilik fasiJiias pemeliharaan Hewan yang lidak menerapkan prinsip kebebasan 
Hrwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2f dikenai sanksi pencabutan 
izin usahanya,

Bagian Kedua
Penangkapan dan Penanganan Hewan 

Pasal 46
Penangkap^ dan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3f 
huruf a paling scdikic harus diiakukan dengan:
a, cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau Lidak mengakibatkan sires; 

dan
b, menggunakan sarana dan pcralatan yang tidak menyakiti, lidak melukai, 

dan/atau tidak mengakibatkan stres.

Bagian Ketiga. ..
/
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Bagian Kctiga

Pcnempaian dan Pengaridangan Hewnn

Pa sal 47
Pencmpatan dan pcngandangan hewan sebagaimana dimaksuci do lam Pasai 45 ayat 
(3) huruf b paling sedikit harus dilakukan dcngan:
a. carayang lidak menyakiii> tidak mdukai, dan/atau lidok mengakibalkan sires; 

menggunakan sarana dan peralatan yang tidak mcnyakiti, tidak mclukai, 
dan/alau tidak mengakibalkan sires;
memisahkan ancara Hewan yang bersifat superior dari yang bersifat inferior; 
menggunakan kandang yang bersih dan memungkinkan Hewan Icluasa 
bergerak, dapai melindungi Hewan dari predator dan Hewan pengganggu, scrta 
melindungi dari panas matahari dan hujan: dan
memherikan pakan dan minum yang sesuai dengan kcbuiuhon fisiologis Hewan.

b-

c.
d.

e.

Bagian Kecmpat
Pemeliharaan dan Pcrawatan Hewan

Pasai 48
(1) Pemeliharaan dan perawatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 45 

ayat (3) huruf c paling scdikll harus dilakukan dengan:
a. cara yang tidak menyakiu. lidak mclukai* dan/aiau lidak mengakibalkan

sires;
b. menggunakan sarana, prasarana, dan peralatan yang bersih dan lidak

menyakiii, Udak melukai, dan/atau lidak mengakibotkan sires;
c. menggunakan kandang yang memungkinkan Hewan Iduasa bergerak, dapat

melindungi Hewan dari predator dan Hewan pengganggu, serta melindungi 
dari panas matahari dan hujan; dan

d. memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kcbuiuhan fisiologis
Hewan.

(2) Dalam hal pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat |ll 
dilakukan dalam rangka pemulihan keseharan fisik dan/atau mental Hewan 
pasca tindakan medik atau Bencana Alam, penerapon prinsip kebebasan 
Hewan harus di bawah pcnycUaan Dokfer Hewan.

Bagian Keiima 
Pengangkutan Hewan

Pasai 49
(11 Pengangkutan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 43 ayat (3) huruf d 

paling sedikit harus dilakukan dengan:
a. caro yang tidak menyakiti, melukai, dan/atau mengakibalkan sires;

menggunakan alat angkut yang layak, bersih, sesuai dengan kapasitas alat 
angkut, tidak menyakiti, tidak melukai, dan/aiau tidak mengakibalkan 
sires; dan
memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kcbucuhan fisiologis 
Hewan.

(2| Dalam hal pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan 
kandang, harus memungkinkan Hewan dapai bergerak leluasa, be has dari 
predator dun Hewan pengganggu, serta terlindung dari panas matahari dan 
hujan.

(3) Pengangkuian...

b.

c.

/
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(3) Pengangkuian Hcwan sebagaimana dimaksud pada ayai (1| dan ayal (2) 

dilakukan di bawah penycliaan dan/atau sciclah mendapat rckomendaai dari 
Dokter Hcwan Bcwenang.

Bagian Keenam 
Pcnggu n aan d an Pe man fa a tan

Pasal 50
Penggunaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud da lam Pasal 43 ayal (3) 
huruf e paling sedikic harus dilakukan dengan: 
a. Cara yang lidak menj'akili dan tidak mengakibatkan sires; dan 
h. mcnyediakan sarana dan pcralatan yang bersih.

Pasal 51
Penggunaan bagian tubuh dan oi^an dalam He wan untuk tujuan medis harus 
dilakukan ol<*h Dokter Hcwan yang memiliki izin layanan sesuai ketcntuan 
peraturan perundang-undangan.

Pasal 52
$etiap orang dilarang untuk:
a. men^unakan dan memanfaaikan Hewan di luar kcmampuan kodratnya yang 

dapai bci'pcngaruh lerhadap kesehatan, kcselamatan, atau menyebabkan 
kematian Hcwan;

b, memberikan bahan pemacu atau perangsang fungsi kerja organ Hewan di luar 
batas fisiologis normal yang dapai membnhayakan kesehalan, keselamatan, 
alau menyebabkan kematian Hewan;

r, mcncrapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan Hew'an atau produk 
Hewan transgenik yang membahayakan kelcsiarian sumber daya Hewan, 
keselamatan dan ketenleraman batin masyarakat, dan kclcstarian fungsi 
lingkungan hidup;

d- memanfaatkan kekualan fisik Hewan di luar bacOsS kemampuannya; dan 
mcmanfaaikQn bagian tubuh aiau organ Hcwan untuk tujuan selain medis.c.

Bagian Keiujuh
Perlakuan Dan Pengayoman Hcwan 

Pasal 53
Hcwan paling scdikil harus dilakukan dengan:
a, carayang tidak menyakib, tidak mengakibatkan stres, dan/atau mati; dan
b. men^unakan sarana, prasarana* dan pcralatan yang bersih.

Pasal 54
(!) Dinas mclakukan pembinaan perlakuan dan pengayoman terhadap Hewan 

kepada pemilik Hcwan, orang yang menangani Hewan sebagai bagian dari 
pekerjaannya, dan pemilik serta pengclola fasllilas pemeliharaan Hewan.

(2) Pembinaan perlakuan dan pengayoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalut penyediaan sarana. sosialisasi, dan edukasi.

Bagian Kcdclapan
Pemotongan dan Pembunuhan Hewan

Pasal 55.,..
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PasaJ 55
(1) peraotori}<an dan pcmbunuhan paling scdikit harus dilakukan dcngan:

a. cara yang tidak mcnyakiti, lidak mengakibatkan ketakutan, dan strcs pada 
saat penanganan Hcwan sebelum dipotong atau dibunuh; 
cara yang (idak mcngokibackan ketakuian dan strca, serca dapal mengakhiri 
pendcnlaan Ilewan scsegera tnungkin pada saai pemotongan atau 
pcmbunuhan;
mcnggunakan sarana dan peralatan yang bersih; dan 
mcmastikan Hewan mati sempurna sebelum penanganan selanjutnya.

(2) Dalam hal pemotongan dan pcmbunuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilarang:
a. menggunakan pemingsanan yang mengakibatkan Hewan mendcriia, stres, 

dan/atau mati; dan
b, membiTi minum secara paksa dan berlcbihan scbelum dipotong

(3) Daiam hal pemotongan dan pcmbunuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dikenakan sanksi administratjfberupa:
a, peringaian tertulis; dan
b. dendo administratif.

(4) Ketentuan Icbih lanjut mengenai lata cara pengenaan sanksi dan besarnya 
denda administraiif sebagaimana dimaksud pada ayal (5) diatur dalam 
Pcraiuran Bupati.

Pasal 56
Dalam hal pemotongan dan pcmbunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 
dilakukan untuk pengendalian dan penanggulangan penyakii Hewan menular dan 
Zoonosis QtQu mengurangi penderitaan Hewan yang tidak mungkin disclamatkan, 
pemotongan dan pcmbunuhan Hewan han.is berdasarkan pertimbangan media dari 
Dokter Hewan.

Bagian Kcsembilan 
Praktik Kedokteran Per band ingan

Pasal 57
{1| Praktik kedokteran pcrbandingan dilakukan lerhadap Hewan laboraionum.
(2) Praktik kedokteran perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} paling 

sedikit harus dilakukan dengan:
a. mengutamakan cara yang tidak mcnyakiti dan lidak mengakibatkan sires;
b. menggunakan sarana, prasarana, dun peralatan yang bersih, tidak 

mcnyakiti, dan tidak mengakibatkan stres; dan
c. memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kcbuiuhan fisiologis 

Hewan.

PasaJ 5b
(1) Praktik kedokteran perbandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 

harus dilakukan oleh atou di bawah pcnyeliaan Dokter Hewan.
(2) Dokter Ilew'an sebagaimana dimaksud pada ayal (1) harus memaiuhi kode etik 

profesi Dokter Hewan,

Pasal 59
(1) Setiap orang yang melaJukan praktek kedokteran perbandingan dilarang;

a. molakukan kegiatan yang mengakibatkan pendehiaan yang tidak perlu 
Lerjadi bagi Hewan;

b. mcmutilasi rubuh Hewan yang masih hidup;
c- memberi bahan...

/
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c.

d.

memben bahan yang mengakibatkan keracunan. cacat, cldera, dan/aUu 
kcmatian pada Hcwan; dan
mengadu Hcwan yang mengakibatkan Hewan mengalami ketakutan, 
kesakitan, cacai permanen, dan/aiau kematian.

(2) Unaik pcmbukiian ad any a pdanggaran terhadap kcienruan sebagaimana 
dimaksud pada ayai (1) da pat dilakukan uji forensik oleh Dokter Hewan.

(4) Setiap orang yang melanggar keieniuan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) 
dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. pcringalan terruhs;
c. denda administratif;

(5j Kelentuan Icbih lanjul mengenai lata cara pengenaan sanksi dan besarnya 
denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayal (4) diatur dalam 
Peraiuran Bupati.

BAB VII 
PERIZiNAN

Pasal 60
(1) Sotiap orang wajib memiliki izin apabila melakukan kcgialan dan/atau usaha:

a. rumah sakil hcwan/pasar hewan;
b. praklik dokter hewan;
c. prakrik paramedik veteriner;
d. praktik inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan dan asisten teknis 

rcproduksl;
c. laboratorium Keschatan Hewan dan laboraiorium Kesehatan Masayarakai 

Vrierincr; 
r. usaha RPH;
g. usaha pejagai hewan;
h. pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan;
i. usaha obat hcwan di tingkai depo, toko, kios dan pcngeccr obai hcwan, 

poultry i>hop dan pet shop;
j. usaha budidaya temak dan hewan kesayangan; dan/atau
k. usaha alat angkut/rransponasi produk peternakan.

(2) usaha alat angkui/iransportasi produk peternakan. Ketentuan Icbih ianjut 
mengenai persyaratan dan caca cara permohonan izin sebagaimana dimaksud 
pada ayal (1) diamr dalam Peraturan Bupaii.

(3) Sciiap orang yaxig mclanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ay at (1) 
dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran liaan;
b. peringaian tcnulis;
c. pengawasan;
d. pembekuan izin;
e. pcncabutan izin; dan/aiau
f. denda administratif;

(4) Ketentuan Icblh lanjul mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya 
denda odminisiralif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam 
Peraiuran Bupati.

BAB VIII.,..
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BAB VIII

OTORITAS VETERINKR DAN LABORATORIUM VETERINER

PasHi 61
(1) Pemerinuih Oaerah mcmbeniuk Otoritas Veieriner Oaerah.
(2) Oioriiaa Vetcrincr Dacrah scbagaimana dimakaud pada ayar (1) diieiapkan 

dengan KcputU5ian Bupatl.

Pasal 62

(1) Bupati mclakukan pcmbinaan dan pcngcnibangan kompetensi Laboratorium 
Veteriner milik Pcmerinlah Daerah.

(2) Pcmbinaan scbaRCiimana dimaksud padu uyat (1) dilakukan uniuk memperolch 
akreditasi sesuai kelerUuan pcraturan perundang-undangan.

(3) Pengembangan kompcicnsj st-bagaimana dimaksud pada ayat (l)dilakukan 
umuk meningknikan kapasitas laboratorium,

(4) Pcmbinaan dan pengembangan sebugaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayai 
(3) dib«bankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

BAB IX
PENANGANAN HEWAN AKIBAT BENCANA ALAM

Pasal 63
(1) Bupatl bcrtanggung jawab torhadap penanganan Hewan korban bencana alam.
(2) Penanganan hewan akibai bencana alam dilakukan mclalui;

a. evakuasi Hewan;
b. penanganan Hewan mail;
c. penampungan sementara;
d. pemotongan dan pembunuhan Hewan; dan/atau
e. pengcndalian Hewan sumber penyakit dan vektor,

Pasal 64
(1) Evakuasi Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a 

dilakukan lerhadap Hewan sehat dan Hewan sakii yang masih ada harapan 
umuk dapai disembuhkan.

(2) Evakuasi sobagaimHna dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
memperhatikan prinsip kebrbasan Hewan,

(3) Evakuasi Hewan scbagalmana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bawah 
Pengawasan Dokter Hewan aUiu orang yang memiliki kompetensi di bidang 
Kesejahteraan Hewan.

Pasal 65
Penanganan Hewan mat! sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat {2) huruf b 
dilakukan dengan penguburan alaii pembakaran di bav/ah Pengawasan Dokter 
Hewan

Pasal 66
(1) Penampungan sementara sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 63 ayat (2) huruf 

c dilakukan dengan mcmperhaiikan prinsip kebebasan Hewan.
(2) Tempal...

/
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(2) Tempot penampungan sementara sebagaimona dimaksuci pada ayat {!) harus 

roemperhatikan hal-hal sebagai bcrikui:
a. aman;
b. tersedia fasilitas air bcrsih, pakan, dan obat-obatan;
c. lersedia tempat penampungan untuk Hewan schai yang tcrpisah dari Hcwan 

sakii aiaii ddera; den
d. mudah diakses oleh tenaga relawan dan tcnoga kcsehaiun Hewan,

Pasal 67
(1) Pcmotongan dan pcmbunuhan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 

ayat (2| huruf d dilakukan lerhadap Hewan yang:
a. tidak ada kcmungkinan untuk dapai diselamatkan; dan
b. pcrlu diheniikan pendcritaannya.

(2) Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayai (1) dilakukan terhadap 
Hewan yang dagingnya dapat dimanfaaikan uniuk konsumsi manusia.

(3) Pembunuhan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 
Hewan yang dagingnya tidak dikonsumsi.

(4) Pemotongan dan pembunuhan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dilakukan di bawah Pengawasan Dokter Hewan.

Pasal 68
(1) Pengendalian Hewan sumber penyakit dan veklor sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 63 ayat (2) huruf e dilakukan di lokasi Bcncana Alam dan wilayah 
sekitar yang terkena dampak.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. penerapan saniiasi lingkungan; dan
b. pemusnahan vektor,

BAB X
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

Pasal 69

(1) Pemerintah Dacrah menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di 
bidang peternakan dan Keswan, melalui:
a. pendidikan dan pelatihan;
b. penyuluhan; dan/atau
c. pengembangan luinnya.

(2) Selain pengembangan sumber daya manusia oleh Pemerintah Dacrah dapat 
pula dilakukan oleh badan usaha atau institusi pendidikan.

BAB XI
PENELlTiAN DAN PENGEMBANGAN 

Pasal 70

(1) Pemerimah Daerah menyelenggarakan pcnclilian dan pengembangan Keswan, 
kcsmavei dan kesrawan.

(2| Pemerintah Daerah mempublikasikan hasil penclitian dan pengembangan 
Keswan, kesmavet dan kesrawan sebagaimana dimaksud poda ayat (1) kepada 
masyarakai.

Pasal 71
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Pa sal 71

Penelitian dan pcngembangan yang bcrkaitan dengan rekayasa genctik dapat 
dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah agama, kesehatan 
manusia, he wan, tumbuhan dan iingkungan, serla tidak merugikan 
keanekaragaman hayati.

BAB XII
KOORDINASI, KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 72
Dalam Penyelenggaraan Kcswan, Kesmavct dan Kesrawan Pcmerintah Daerah
bcrkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain,
dan masyarakat.

Pasal 73
(1) Dalam penyelenggaraan Keswaii, Kesmavet dan Kesrawan, Pemerintah Daerah 

dapat bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah 
Daerah lain, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian,

(2] Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. baniuan pendanaan;
b. pendidikan dan pelatihan;
c. penyuluhan; dan
d. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Pasal 74

(1] Dalam penyelenggaraan Keswan, Kesmavet dan Kesrawan Pemerintah Daerah 
dapat bermitra dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk 
kesepakatan dan/atau petjanjian antara Pemerintah Daerah dengan badan 
usaha.

BAB xm
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 75
(1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam penyelenggaraan 

Kcswan, Kesmavet dan Kesrawan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2} Reran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan melalui pemberian usul, perlimbangan, dan saran kepada 
Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan Keswan, 
Kesmavet dan Kesrawan.

BAB XIV
SISTEM INRORMASI 

Pasal 76

(U Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan, dan memelihara sistem 
informasi penyelenggaraan Keswan, Kesmavet dan Kesrawan,

(2) Pemerintah Daerah...

/
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{21 Pemerintah Daerah mengeloia sis tern informasi penyelenggaraan Keswan 

Kesmavct dan Kesrawan di Daerah.
(3) Sistem infoi-masi penyelenggaraan Keswan, Kesmavet, dan Kesrawan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pangkalajt data Keswan , Kesmavct, dan Kesrawan; dan
b. data kegiaian usaha Keswan , Kesmavet, dan Kesrawan.

Pasal 77
(1) Informasi penyelenggaran Keswan, Kesmavet, dan Kesrawan dijaciikan bah an 

unt.uk mengambil kebijakan di Daerah.
(2) InfoiThasi penyelenggaraan Keswan, Kesmavet, dan Kesrawan disajikan secara 

spesifik, lerukar, dapat dicapai, logis, dan aktual, serta harus dapat diakses 
oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan masyarakat.

BAB XV 
PENYIDIKAN

Pasal 78
(1| Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas berwenang untuk 

meiakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. mcncrima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan 
lindak pidana alas pelanggaran Peraturan Daerah;

b. mt^lakukan lindakan pertama dan pemeriksaan di tern pat kejadian;
c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa canda pcngenal diri lersangka;
d. meiakukan penyilaan benda atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
r, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sehagai saksi atau 

lersangka;
g. mendat.angkan orang ahli yang dipcrlukan dalamhubungannya dengan 

pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dad 

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahua tidak terdapat cukup 
bukii acau peristiwa tersebut bukan mcrupakan lindak pidana dan 
selanjulnya melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia 
memberitohukan hal tersebut pada pe nun tut umum, tersangka atau 
keluarganya; dan

i. mengadakan tindakan Iain menurut hukum yang dapat
d i pe r langg u n g{ a wa bka n,

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
per^yidika^ dan menyampaikan basil penyidikan kepada Penuntut Umum 
melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik fn<k)nesla sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 79

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
25 ayat (2) hunif b diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam} bulan atau 
denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak.....
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(2| Tindak pidana scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pcJanggaran.

BAB XVil
KBTENTUAN PENUTUP 

Pasal 80

Peraruran Bupati sebagai pclaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditctapkan 
paling lama 1 (salu) tahun scjak Peraturan Daerah ini diundungkan.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai bcrlaku pada langgal diundangkan,
Agar seliap orang mcngelahuinya, mcmcrinlahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan pencmpaiannya dalam Lcmbaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Diteiapkan di Boyolali 
pada tanggal 'b 2018

^BUPATI BOYOLALI, ^ 

/SKNO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal ^
sei^et/Iris daerah
KAbIpA-QRN liOYOCAL

2018

LRMBkRAN DAKKAH kabupaten boyolali TAHUN 2018 NOMOR .5

Saiinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KA^D^TEN BOYOLALIm

fSURATNO
Pembina 

NIP. 19650403 199503 I 002

NOREG peraturan DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVlNSi JAWA TENGAH: 
(5/2018)
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALl 
NOMOR 5* TAHUN 2018 

TENTANG

KESEHATAN HEWAN DAN KESEliATAN MASYARAKAT VETERINRR

I. Umum
KesehHlan Masyarakat Vcteriner merupakan rantai penghubimg antara 

kcsehatan Hcwan dan produk Hcwan, kesehatan manusia, scrla kesehatan 
lingkungan Kesehatan Masyarakat Veieriner, sebagai salah salu unsur dari 
kesehatan Hcwan dalam arti luas, adalah segala urusan kesehatan He wan dan 
produk He wan yang sccara langsung atau lidak iangsung mempengaruhi 
kesehatan manusia. Penyakil Hewan yang da pat menular kepada manusia 
mclalui Hewan dan/atau produk Hewan adalah penyakil Hewan yang masuk 
daiam kategori Zoonosis.

Sciring dengan peningkalan status kesejahieraan masyarakat di daerah, 
meningkat pula kesadaran dan tuiuuian terhadap penerapan kesejahteraan 
Hcwan. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah khususnya 
menyangkut bidang peternakan dan kesehatan Hewan, perlu diwujudkan 
kesejahteraan hewan. Oleh karena itu dipandang perlu adanya rcgulasi daerah 
yang mengaturKesehatan Masyarakat Vetcriner dan kesejahteraan hewan.

Oleh karena itu penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Vcicnncr menjadi 
bagian penting dari aktivitas masyarakat untuk mciindungi kesehatan dan 
ketentraman batm masyarakat mdalui penjaminan Higiene dan Sanitasi pada 
raniai produk si produk Hewan, penjaminan produk Hcwan dalam hai kehalalan 
bagi yang dipersyaratkan, keamanan, kesehatan, dan kcutuhan, serta 
Pengendaimn dan Penanggulangan Zoonosis.

Sejalan dengan hal lersebul di aias dan untuk melakukan pemahaman 
hukum khususnyw yang tcrkaii dengan peternakan dan kesehatan hewan serta 
dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teniang 
Pemerintahnn Daerah sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,yang mendorong 
kemampuan Daerah dalam pelaksanaan otonominya, maka dalam rangka 
memenuhi luntuian kebuiuhan regulasi dan dinamika sosial ekonomi 
masyarakat perlu ditetapkan Peraturan Daerah di bidang peternakan dait 
kesehatan hewan yang dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan 
ketentraman bat In masyarakat dalam penyclenggaraan semua kegiatan yang 
berkaiian dengan peternakan dan kesehatan hcwan.

Pengaturan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan 
kesejahteraan hcwan mempunyai keterkailaji yang sangai erai dan memiiiki 
peranan penting dalam aspek ekonomi dan sosial masyarakat. Aspek ekonomi 
adalah meningkntkan prodiiktivlias hewan atau ternak dengan memperbaiki 
kesehatannya dan menghilangkan kerugian yang diUmbulkan oleh adanya 
penyakil. Sedangkan aspek sosialnya adalah memberikan Jaminan ketersediaan 
pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal. Di samping itu, 
pengaturan dengan satu peraturan akan memudahkan Pemerintah Daerah dan
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scmua pcmangku kcpentingan yang bcrgcrak di bidang pctemakan dan 
keaehaian hewan dalam memahami dan mclaksanakan berbagai ketcntuan 
da lam pcraturan ini.

II. Pasal Demi Pa sal

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2 
Huhif a

Huruf b

Hviruf c

Huruf d

Huruf e

Huruf f

Yang dimaksud dcngan asas kcmanfaacan dan kebcrlanjuian adalah 
Penyclenggaraan Kesehatan Masyarakai Veterincr Dan Kescjahteraan 
Hewan da pal mcningkatkan kcmakmumn dai> kesejahtcraan rakyat 
dengan mcngupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan 
memcrhatikan kondisi sosial budaya.

Yang dinmksud dengan asas keamanan dan kesehatan adalah 
Penyeicnggaraan Kesehatan Masyarakai Veterincr Dan Kescjahteraan 
Hewan harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, 
dan menjamin kei.enteraman balin masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas kerakyatan dan kcadilana dalah 
Penyeicnggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kescjahteraan 
Hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara 
proporsionaJ kepada semua w'arga negara sesuai dengan 
kemampuannya sehmgga dapai meningkatkan kemakmuran seluruh 
rak>,at. Olch karena iru, dalam memberikan izin harus dicegah 
terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan dan keterpaduan adalah 
Penyeicnggaraan Kesehatan Masyarakai Veteriner Dan Kescjahteraan 
Hewan dilakukan dengan mcmerhalikan aspirasi masyarakat dan 
didukung dengan keterscduian informasi yang tin pal diakses olch 
masyarakat sen a dilaksanakan 5«?cara terpadu dari hulu sampai hilir 
dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produkiivitasnya.

Yang dimaksud dengan asas kemandinan adalah Penyeicnggaraan 

Kesehatan Masyarakai Veterincr Dan Kescjahteraan Hewan 
dilakukan dengan mcnguiamakan penggunaan bah an. sarana 
produksif dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk 
mcncapHj penyediaan temak dan produk hewan bagi masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas kcmiiraan adalah Penyeicnggaraan 
Kesehatan Masyarakat Veterincr Dan Kescjahteraan Hewan 
dilakukan dengan pendekatan kckuatan jejaring pclaku usaha dan 
sumberdaya yang mempcrtimbHngkaJi aspek kesetaraan dalam 
berusuha secara proporsionai.
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Huruf g

Huruf h

Vang dimaksud dengan asas kcprofesionalan udaJah Penyelenggaraan 
Kcsehaian Masyarakat Veteriner Dan Kcsejahccraan Hewan 
dilakukan mcialui pendekatan kotnpetensi dan bcroricruasi pada 
kaidahi Imu pcngetahuan dan ceknologi.

I

Yang dimaksud dengan asas benvawasan lingkungan adalah 
Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakal Veteriner Dan Kcscjahteraan 
Hewan dilakukan tetap berorientasi pada kclestarian fungsi lingkungan 
hid up.

Pa sal 3
Cukup jelas.

PasaJ 4
Cukup jelas.

Pa sal b
Ayat(1)

Ayat (2) 

Ayat (3)

Pasal 6
Ayat (1)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud peracuran perundangan-undangan daJam kelentuan 
ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmcrintahan Dae rah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemcrimahan Daerah, dan peraturan perundangan-undangan 
teknis sektoral di bidang peternakan.

Cukup jelas.
Ayat (2j

Huruf a
Yang dimaksSud dengan pengamatan penyakit hew'an tindakan 
untuk memantau ad a tidaknya suatu penyakil hewan rertentu 
sebagai langkah awal dalam rangka kcw'aspadaan dini 
jH^ncegahan penyakit hewan di daerah.

Huruf b
Yang dimaksud pencegahan penyakil hewan adalah tindakan 
karantina yang dilakukan dalam rangka mcncegah masuknya 
penyakit hewan dari luar daerah kedalam wilayah daerah. 

Huruf c
Yang dimaksud pengamanan penyakit hewan adalah tindakan 
yang dilakukan dalam upaya pcrlindungan hewan dan 
lingkungannya dari penyakit hewan.

Huruf d
Yang dimaksud pemberantasan penyakil hewan adalah 
tmdakan untuk membebaskan suatu wilayah dari penyakit 
hewan menular yang mebputi usaha penutupan daerah 
tertentu terhadap keluar-masuk daerah dan lalu-linias hewan 
dan produk hewan, penanganan hew'an tertular dan bangkai,
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sen a tindakan penanganan wabah yang mclipuii eradikasi 
penyakic hewan dan depopulasi hewan.

Huruf e
Yang dimaksud pengobatan penyakit hewan adalah tmeiakan 
untuk mengbilangkan rasa sakit, penyebab sakit, 
mcngoptimalkan kebugaran dan ketahanan hewan melalui 
usaha perbaikan gizi. tindakan transaksi tcrapclik, 
penyediaan dan pemakaian obal hewan, penyediaan sarana 
dan prasarana. pengawasan dan pemeriksaan, scria 
pcmanlauan dan evaJuasi pasca pengobatan.

Huruf f
Cukup jelas 

Hurug g
Cukup jelas.

Pasal 7
Huruf a

Hurug b

Huruf c

Huruf d

Yang dimaksud dengan ‘kegiatan surveilans’ adalah pcngumpulan 
data penyakit berdasarkan pengambllan sampel atau spesimen di 
lapangan dalam rangka mengamali penyebaran aiau perluasan 
dan keganasan penyakit. Umuk melaksanakan kegiatan surveilans 
dan penyidikan ini dip<frlukan pengidcntifikasian hewan.

Yang dimaksud dengan “penyidikan’* adalah kegiatan untuk 
menelusuri asal, sumber, dan penyobab penyakit hewan dalam 
kaitannya dengan hubungan antara induk sc man g dan 

lingkungan..

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan" adalah kegiatan untuk 
menilai kondisi fisik sampel dan/atau spesimen serta dokumen 
yang menyertainya

Yang dimaksud dengan “pengujian" adalah scrangkaian kegiatan 
yang dllakukan untuk menguji spesimen terhadap kemungkinan 
unsur-Linsur yang menyebabkan hewan sakit atau mati misalnya 
akibat mikroorganisme paiogen atau rcsidu obai hewsan dan/atau 
bahan berbahaya lainnya.

Yang dimaksud dengan "peringaian dini” adalah tindakan darurat 
yang dilakukan di dacroh bebas dan daerah tcrtular scbclum 
adanya pcnecapan wabah oleh Mentcri.

Huruf c
Yang dimaksud 
penyakit Hewan

dengan “pemetaan* adalah pembuatan peta

Pasal 8
Ayot (1)

Ayat 12)
Cukup jelas.

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan adalah peraturan 
perundang-undangan di bidang karanllna seperli: UU No 16 Tahun 
1992 tcniang Karamlna Hewan, Ikan dan Tumbuhan; Peraturan 
Mcnteri Perlanian No; 37/PERMENTAN/OT. 140/3/2014 leniang
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Tindakan Karaniina Hewan Terhadap Prmasukan dan Pengeluaran 
Unggas dan scbagainya

Ayal (2)
Cukup jelas,

Pasal9
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “biosafety'' adalah kondisi agar manusia yang 
mclakukan kegialan dalam lingkungan laboraioriutn dan lingkungan 
sekiiar tcrlindungi dari agen penyakic hewan
Yang dimaksud dengan “biosekuriti” adalah kondisi terlindungnya 
manusia hewan, dan lingkunga hidupnya dari agen pcnyakil hewan 

Ayat (2)
Cukup jelas 

Ayai (3)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat(l)

Cukup jelas 
Ayat |2|

Yang dimaksud “depupulasi" adalah tindakan mengurangi dan/atau 
meniadakan junilah hewan dalam rangka pengendalian dan 
penanggulangan penyakit hewan, menjaga ratio hewan jantan dan 
betina, dan menjaga day a dukung habitat

Pasal n
Ayat fl)

Yang dimaksud “prevenlir adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap 
suatu masalah keschaian.

Yang dimaksud “kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian 
kegiatan pengobatan yang diiujukan untuk penyembuhan penyakit dan 
pengurangan pendcritaan akibat penyakit dan pengendalian penyakil 
dan/aiau pengendalian kccacatan agar kualiias pendcrita da pal torjaga 
seoprimal mungkin.

Yang dimaksud “promotir adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan 
kesehaian yang lebih menguiamakan kegiatan yang Iwrsifat promosi 
kesehatan,

Yang dimaksud "rchabilitalir adalah kegiatan dan/atau serangkaian 
kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita kedalam masyarakat 
sehingga da pat berfungsi lag! sebagai anggota masyarakat yang berguna 
untuk dinnya dan masyarakat semaksimai mungkin sesuai dengan 
ku mam pi4 a n n ny a.

Pasal 12
Cukup jelas.

PasaJ 13
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyakit hewan mcnular siartegis” adalah 
penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, kesersan 
masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi.
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Yang dimaksud dcngan -pcnyakit hewan eksotik' adalah penyalit yang 
belum pemah ada di suatu wilayah atau di scluruh wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.

Ayai (2)

Cukup jelas
Pasal 14

Ayai(1)
Yang dimaksud dengan hewan penular Rabies adalah hewan yang 
memiliki potcnsi menularkan penyakit rabies scperti; anjing, kucing, 
kera dan scbangsanya.

Ayai (2)
Cukup jelas,

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat(l)

Cukup jelas 
Ayai (2)

Yang dimaksud dengan ‘,Premikg adalah imbuhan pakan aiau 
pelengkap pakan yang pcmberiannya dicampurkan ke dalam pakan 
atau air minum.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup jelas,

PasaJ 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Hewan Potong" adalah Hewan yang dipelihara 
aiau dibudidayakan untuk dimanfaatkan dagingnya sebagai konsumsi 
manusia misalnya sapi potong, kerbau, kambing, domba, kcUnci, 
un^as poiong, dan babi.

Yang dimaksud dengan “Hewan Perah" adalah Hewori yang dipelihara 
atau dibudidayakan untuk dimanfaatkan susunya sebagai konsumsi 
manusfa* misalnya sapi perah, kerbau murrah, dan kambing cuawa. 

Ayai 12)
Cukup jelas 

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “ambing" adalah Kelcnjar berbenluk kamong 
yang berputing dua atau lebih.

Ayat (4}
Cukup jelas 

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.



Pa sal 23 
Ayat (1}

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayai (3)

Huruf a
Pcmeriksaan keschalan Hewan scbelum dipotong (pemeriksaan ante- 
mortem\ dilakukan umuk menjamin Hewan yang dipotong sehai dan 
layak dipotong.

Huruf b
Cukup jclas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas,

Huruf e
Pengurangan penderiiaan Hewan potong ketika djpocong dilakukan 
sesuai dengan kaidah Kcsejsihtcraan Hewan misalnya dengan 
rnenyegcrakan penyembelihan pada saat Hewan sudah dalam posisi 
siap disembelih dengan menggunakan pisau yang tajam.

Hurul f
Penjaminan pcnyembelihan yang Halai bagi yang dipersyaratkan 
dilakukan aesuai dengan syariai Islam, aniara lain mdiput: 
persyaraian Juru sembelih, Hewan yang akan disembeiih, dan tala 
cara penyembeiihan halal.
Persyaratan Hewan yang akan disembeiih harus Hewan yang 
termasuk golongan yang dihalalkan imtuk dipotong dan masih daiam 
keadaan hidup pada saat akan disembeiih. Apabila proses 
penyembeiihan dilakukan dengan pemingsanan, maka Hewan masih 
tetap hidup seielah dipingsankan.
Persyaratan lata cara pcnyembelihan halal antara lain membaca 
uBismiUah\ AUahu Akbar1' keiika akan melakukan penyembehhon, 
Hewan disembeiih di bagian Icher menggunakan pisau yang tajam. 
bersih, dan tidak berkarat. dengan sekali gerakan lanpa mengangkat 
pisau darl leher dan pastikan pisau dapat memuius atau memotong 
3 (tiga) saluran sekaligus, yailu saluran nafas (trachea/hulcfum), 
saluran makanaii (oesophagus/mar'fl, dan pcmbuluh darah 
|u«zdajafn).

Huruf g
Pemeriksaan kesehaton Jeroan dan karkas seiclah Hewan potong 
dipotong (pemeriksaan post-mortem) dilakukan untuk menjamin 
karkas. daging. dan jeroan aman dan layak dikonsumsi manusia.

Huruf h
Cukup jelas,

Huruf I
Penjaminan tidak mclakukaji pemberian minum paksa berlebihan 
adalah tidak memberikan minum sccara paksa dengan cara 
memasukkan air menggunakan suatu alat kedalam mulut hewan 
sccara paksa hingga mclebihi batas kemampuan hewan meminurn air 
secara alami atau biasa disebut glonggongan.

Ayai (41
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas,
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Pasal 25.
Ayat(l)

Cukup jclas 
Ayat (2)

Yang dimaksud dcngan “Ruminansia besar betina anakon'* adalah 
anakan betina dari ruminansia besar sepcrii sapi dan kerbau .
Yang dimaksud dengan "ruminansia bcUna produktif* adalah 
ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi sccara 
normal dan dapat bcranak.

Ay at (3)
Yang dimaksud dengan “SL” adalah slaughter yaitu Hewan potong 
yang sehat dan layak uncuk dipoiong.

Yang dimaksud dengan TSL’ adalah tidak slaughter yaitu Hewan 
potong yang tidak sehat dan/aiau tidak layak untuk dipotong.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas,

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

PasaJ32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas,

Pasal 34
Cukup jelas,

Pasal 35
Yang dimaksud dengan "Rcgistrasi Produk Hewan" adalah scrangkaian 
kegiatan penerbitan sertifikai terhadap produk hewan sebagai jamainan 
bahwa produk Hewan lelah memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi 
dan keamonan produk hewan.

Pa.sal36
Ayat{1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan RPH adalah suatu bangunan aiau 
kompleks bangunan dengan desain dan syarat tcrteniu yang 
digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi 
masyarakat uinum.

Yang dimaksud Unit Penanganan Daging (meat cutting plant] 
adalah suaiu bangmian aiau kompicks bangunan dengan disain 
dan syarai lertcntu yang digunakan sebagai tempat untuk 
melakukan pembagian karkas, pemisahan daging dari tulang.
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dan pcmotongan daging scsuai topografl karkas urmik 
menghasilkan daging untuk konsumsi masvarakai umum.

Hunjf b
Cukup jelas.

Ayai (2)
Cukup jelas,

Ayat {3|
Cukup jdas,

PasaJ 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jclaa.

Pasal 40
Cukup je)aa.

Pwsal *11
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Paaa] 43
Cukup jelas 

Ha sal 44
A^'at (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Orangyang menangani Hewan dalam ketenluan Ini misalnya 
pembudidaya Hewan, pengangkui Hewan, pctugas kandang, 
juru sembelih, operator alat pemingsanan, penangkar, 
peneliti yang tncnggunakan Hewan percobaan, dan orang 
yang mcmanfaatkan jasa Hewan.

Huruf c
Pemilik fasiliias pemeiiharaan Hewan dalam ketentuan mi 
misalnya pengelola kebun binalang, laman konservasi 
{conservation park/area), dan tempat penampungan Hew'an 
(unrma/ rescue centre) baik penampungan yang bersifai 
sementara maupun yang tetap, baik yang komersial maupun 
nirlaba.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.
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Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

PasaJ 52
lluruf a

Menggunakan dan memanfaatkan Hewan di luar kemampuan 
kodracnya dalam ketcmuan ini misalnya menggunakan dan 
memanfaatkan Hewan sebagai Hewan laboratorium dan Hewan jasa 
(seperii Hewan be ban dan Hewan tank).

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud di luar batas kemampuannya dalam kcientuan ini 
misalnya mempekerjakan Hewan mudo yang belum cukup umur, 
Hewnn sakit, Hewan cacat, Hewan bunting, atau Hewan/ternak 
yang sccara alami tidak diutamakan uniuk dimanfaatkan kekuaian 
fisiknya. seperti pemanfaatan tenaga domba untuk mcnarik pedaii.

Huruf e
Yang dimaksud dengan memanfaatkan bagian tubuh atau organ 
Hewan untuk tujuan selain medis dalam ketentuan ini misalnya 
pemanfaatan organ tubuh Hewan yang diyakini da pat berkhasia; 
sebagai obat tanpa pembukdan ilmiah.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Ay at (1}

Yang dimaksud dengan “pemotongan Hewan" adalah menyembelih 
Hewan pada baglan leher dengan cara memutus/memotong Uga 
saluran yaitu saluran pernafasan, saluran darah, dan saluran 
makan, Tujuan Pemotongan Hewan pada umumnya adalah untuk 
mempcrcepat pengeluaran darah secara sempuma dan/atau untuk 
memenuhi persyaratan agama tertentu seperti pemotongan Halal 
pada agama (slam dan pemotongan kosher pada agama Vahudi 
untuk Hewan yang akan dikonsumsi dagingnya oleh manusia 
seperti sapi, domba, dan ayam,
Yang dimaksud dengan “pembunuhan Hewan" adalah mematikan 
Hewan dengan cara antara Iain menusuk jaiuung pada Hewan babi 
yang akan dikonsumsi dagingnya. mcmatahkan lulang leher pada 
ayam dalam rangka tindakan pcngendalian dan penanggulangan 
ponyakit Hewan menular, menembak Hewan buruan, pemberian gas 
beracun atau bahan lainnyo untuk manajemen pcngendalian
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popuiasi dalam rangka pengendalian dan pcnangguiangan penyakil 
He wan menular.

Ayat (2)
Cukup jolas,

Paaai 56
Cukup jelas- 

Pasal 57
Ayai (1)

Aval (2)

Yang dimaksud dcngan “Hewan laboratorium” adalah Hewan yang 
dipelihara secara khusus scbagai Hewan pcrcobaan, penditian, 
Pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedis ataupun 
dikembangkan menjadi Hewan model untuk penyakil manusia, 
sepeni rncncic* likus. morrnut, kclinci, unggas. kora, dan monyet,

Cukup jclas,
Pasal 58«

Cukup jelas.
Pasal 59

Ayat (1)
Huruf a

Pcnderitaan yang tidak pcrlu terjadi daiam kcicntuan ini 
misalnya mempertahankan kchidupan tcrnak sapi alau kuda 
yang mengalami kecelakaun atau kaki pamh, karena fungsi 
kaki Hewan terse but lidak akan kembali normal sedangkan 
Hewan akan selalu mengalami nyeri.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "memuiilasi lubuh Hewan* adalah 
prosedur pemocongan aiau pengambilan bagian tubuh 
Hewan berupa jaringan sensitif atau struktur lulang Hewan 
yang menyebabkan penderitaan pada Hewan selain untuk 
tujuan lindakan medis, misalnya melakukan potong lelinga 
dan potong ekor pada anjing jenis terteniu. 

j Huruf c
Mengadu Hewan dalam kclentuan ini termasuk memelihara 
dan melacih, mcnyclenggarakan, menginformasikan, dan 
mengelola fasilitas untuk kegiacan mengadu Hewan

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 60
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan usaha pejagal hewan adalah orang yang 
berusaha di bidang potong memotong hewan atau sebagai agen 
penjuaJ daging hewan 

Ayat (2)
Cukup jelas 

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas.
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Pasal 62
Cukup jclas. 

Pasal 63
Cukup jelas. 

Pasal 64
Cukup jelas. 

Pasal 65
Cukupjelaa. 

Pasal 66
Cukupjelas. 

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 6*^
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas. 

Pasal 75
Cukup jelas. 

Pasal 76
Cukup Jelas. 

Pasal 77
Cukup jelas. 

Pasal 78
Cukup jelas. 

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas. 

Pasal 81.
Cukup jelas,
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