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ABSTRACT 

 
The purpose of this study was to determine the total of 

slaughtered dairy cows in productive age at Karangploso Sub 
District, Malang. This research method was case study using 
purposive sampling. The material was slaughtered productive 
diary cows and the reason of slaughter from 55 farms. The 
number of slaughter of dairy cows consist of 47 heads of 
productive age. Based on data analysis, slaughtered dairy cows 
in productive age was  26 % from total slaughtered dairy 
cattle. 
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RINGKASAN 
 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 24 Mei sampai 10 
September 2012 di peternakan rakyat dan Rumah Potong 
Hewan (RPH) Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah sapi 
perah betina umur produktif yang diafkir atau dipotong di 
Kecamatan Karangploso. 

Materi penelitian ini adalah sapi betina umur produktif 
yang dipotong di Kecamatan Karangploso. Manfaat penelitian 
ini yaitu sebagai informasi dan masukan bagi dinas terkait 
dalam melaksanakan kebijaksanaan pembangunan peternakan 
dan Sebagai informasi dan masukan bagi Pemerintah Daerah 
untuk mengambil langkah pencegahan pemotongan sapi perah 
betina umur produktif. 

Metode penelitian ini adalah studi kasus dengan 
menggunakan purposive sampling untuk mengamati sapi 
betina produktif yang diafkir atau dipotong yaitu berumur 
dibawah delapan tahun atau mempunyai gigi seri permanen 
dibawah empat pasang. Data pemotongan diperoleh dari 
pemotongan di Rumah Potong Hewan 184 ekor sapi betina di 
RPH Kecamatan Karangploso, dan alasan pemotongan 
diperoleh dari 55 responden dengan rincian Desa Donowarih 
10 responden, Desa Tawangargo 4 responden, Desa Ngijo 5 
responden, Desa Ngenep 5 responden, dan Desa Bocek 31 
responden. 
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Strata umur responden yaitu  30 - 40 tahun sebanyak 31 
%, 41 – 50 tahun 34,5 %, 50 – 70 tahun 34,5 %. Pengalaman 
atau lama beternak 10 – 20 tahun sebanyak 49,1 %, 21 – 30 
tahun 40 %, dan > 30 tahun 10,9 %. Tingkat pendidikan 
responden SD sebanyak 40 %, SMP 31 %, SMA 27,2 %,dan 
S1 1,8 %. Alasan responden mengafkir ternaknya meliputi 
umur >8 tahun sebanyak 23,6 %, disebabkan penyakit 11 %, 
dan alasan ekonomi 65,4 %. Jumlah pemotongan antara lain 
umur >8 tahun sebanyak 59,2 %, disebabkan penyakit 25,5 %, 
dan alasan ekonomi 15,3 %. Karakteristik umur pemotongan 
ternak antara lain 2 – 7 tahun sebanyak 25,5 %, umur 8 – 10 
tahun 51,1 %, dan >10 tahun 23,4 %. Data pemotongan 
perbulan dapat dikelompokkan sebagai berikut, bulan pertama 
pada periode umur produktif 16 ekor dan non produktif 32 
ekor, pada bulan kedua umur produktif 14 ekor dan non 
produktif 35 ekor, pada bulan ketiga umur produktif 14 ekor 
dan non produktif 45 ekor, dan pada bulan keempat umur 
produktif 3 ekor dan non produktif 25 ekor. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
terjadi pemotongan sapi umur produktif sebanyak 47 ekor (2 - 
7 tahun) dari total 184 ekor sapi betina, dengan persentase 
pemotongan ternak umur produktif sebanyak 26 %. Umur 
ternak 2 -  7 tahun memang termasuk umur produktif, tetapi 
dalam kasus ini pada umur tersebut ternak terserang penyakit 
yang diperbolehkan untuk dipotong. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang 

Peningkatan populasi penduduk dan kesadaran 
masyarakat terhadap pentingnya protein bagi pertumbuhan dan 
kesehatan, menyebabkan permintaaan produk peternakan 
terutama daging dan susu untuk memenuhi kebutuhan protein 
hewani dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Usaha 
peternakan merupakan jawaban dari tuntutan kebutuhan 
tersebut. 

Pemerintah memberikan dukungan dan bantuan untuk 
pengembangan usaha peternakan, bantuan itu berupa kredit 
pembibitan sapi perah, kredit ringan dara ataupun indukan sapi 
perah, dan pengembangan inseminasi buatan ( IB ). Tujuan 
bantuan tersebut selain untuk meningkatkan mutu genetik juga 
menambah populasi. 

Salah satu faktor penyebab terhambatnya pengembangan 
usaha peternakan sapi perah di Indonesia adalah sistem 
manajemen yang dilakukan masih bersifat tradisional, karena 
masih terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh peternak. 
Peternak kebanyakan memelihara ternak sebagai usaha 
sampingan yang berfungsi sebagai tabungan disaat mereka 
memerlukan uang, sehingga disinyalir masih banyak dijumpai 
penjualan dan pemotongan sapi betina yang masih dalam umur 
produktif yang tidak hanya melanggar undang-undang tetapi 
juga menghambat peningkatan populasi sapi perah. Jumlah 
sapi betina akan menurun sehingga pedet yang dihasilkan akan 
turun dan imbangan jumlah pemotongan dengan populasi sapi 
perah akan besar. 
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Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri 
Pertanian Republik Indonesia No. 18 Tahun 1979, No. 
05/UM/3/1979 tertanggal 5 Juli 1979 serta Surat Keputusan 
Dirjen Peternakan No. 509/Kpts/DPJ/Deptan/1981 tentang 
melarang pemotongan hewan betina produktif kecuali dalam 
keadaan tertentu, misalnya kecelakaan maupun sapi betina 
yang menderita penyakit (misal Brucellosis Abortus Bang) 
yang tidak memungkinkan untuk menghasilkan pedet. 
Pemotongan sapi betina umur produktif merupakan 
pelanggaran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 
22 Tahun 1983 yang dapat menyebabkan menurunnya 
populasi dan jumlah sapi perah di Kecamatan Karangploso 

Kecamatan Karangploso di daerah Kabupaten Malang 
adalah salah satu daerah yang mayoritas penduduknya bermata 
pencaharian sebagai petani, tetapi banyak juga yang berprofesi 
sebagai peternak sapi perah. Peternakan sapi perah yang ada di 
Karangploso juga sudah menunjukkan perkembangan yang 
berarti sejak mereka bergabung dengan Koperasi Unit Desa 
(KUD) setempat untuk menyalurkan susu yang mereka 
hasilkan kepada beberapa perusahan susu yang ada di Jawa 
Timur. Pengendalian pemotongan sapi betina produktif perlu 
dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi 
susu maupun pedet (Anonimusb, 2011). 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Kecamatan Karangploso memiliki populasi sapi perah 
jantan 138 ekor (pedet 78 ekor, dewasa 60 ekor) dan betina 
1986 ekor (pedet 120 ekor, dara 144 ekor, dan dewasa 1722 
ekor) dengan total populasi 2124 ekor (Anonimusa, 2009). 
Pemotongan sapi perah betina produktif disinyalir masih 
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banyak terjadi mengingat di wilayah kecamatan Karangploso 
usaha peternakan sapi perah masih bersifat tradisional dan 
sebagai usaha sampingan yang berfungsi sebagai tabungan 
disaat mereka memerlukan uang kontan.. 

Sehubungan dengan pernyataan diatas, maka masalah 
yang dikaji lebih lanjut adalah berapa jumlah pemotongan sapi 
perah betina umur produktif. 

 
1.3  Tujuan 

Mengetahui dan evaluasi jumlah sapi perah betina umur 
produktif yang diafkir atau dipotong di Kecamatan 
Karangploso. 

 
1.4 Manfaat 
1. Sebagai informasi dan masukan bagi dinas terkait dalam 

melaksanakan kebijaksanaan pembangunan peternakan. 
2. Sebagai informasi dan masukan bagi Pemerintah Daerah 

untuk mengambil langkah pencegahan pemotongan sapi 
perah betina umur produktif. 

 
1.5 Kerangka Pikir 

Pengelolaan ternak yang masih tradisional atau ternak 
dijadikan tabungan dan siap dijual jika peternak membutuhkan 
uang secara kontan merupakan salah satu faktor yang 
menyebabkan pemotongan sapi perah betina umur produktif 
banyak terjadi, selain itu manajemen yang salah membuat 
ternak betina mudah terserang penyakit akibatnya harga jual 
ternak turun drastis hanya Rp 1.500.00,- sampai Rp 
2.000.000,- per ekor. 

Kebijakan Pemerintah Jawa Timur dalam rangka 
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swasembada daging yaitu melarang sapi potong dari luar Jawa 
Timur masuk ke wilayah Jawa Timur, tetapi sapi dari Jawa 
Timur bisa dijual ke luar daerah, sehingga berimbas pada 
kenaikan harga sapi potong. Akibatnya para jagal ternak lebih 
memilih sapi perah betina afkir atau yang terserang penyakit 
yang harganya lebih murah. 

Alur penjualan ternak mulai dari peternak sampai kepada 
konsumen dapat dilihat pada Gambar 1 : 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 1. Bagan Alur Pemasaran Ternak Sapi 

Peternak memelihara ternak sapi sebagai pekerjaan 
sampingan, maka dari itu untuk menjual ternak mereka 
membutuhkan jasa makelar sapi (blantik) untuk 
mempermudah dan mempercepat proses penjualan disaat 
peternak sibuk dengan pekerjaan utama mereka sebagai petani 
atau ternak yang sakit dan hampir mati peternak memanggil 
tukang jagal untuk langsung memotong ternak tersebut karena 
keadaan ternak tidak memugkinkan untuk dibawa ketempat 
pemotongan. Peternak tidak mempedulikan keadaan ternak 
mereka, asal dirasa mendapat keuntungan maka peternak akan 

Peternak Makelar 

Rumah Potong Hewan 

Konsumen 
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menjual ternaknya. Makelar kemudian menjual ternak sapi 
baik kepada peternak lain ataupun rumah potong hewan, 
tergantung pada penawaran tertinggi. 
 
1.6 Hipotesa 

Terjadi pengafkiran atau pemotongan sapi perah betina 
umur produktif di Kecamatan Karangploso. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Gambaran Umum Sapi Perah 

Ternak ruminansia besar sampai saat ini di Indonesia 

masih bertumpu pada peternakan tradisional yang berada pada 

kondisi peternakan yang tidak berpijak secara khusus di lahan 

usaha tani sebagai basis ekosistem sumber pakannya. 

Keterbatasan modal dan ketrampilan para petani serta 

ternaknya yang umumnya memiliki potensi genetik yang 

kurang baik terutama dalam mengubah makanan menjadi 

daging dan susu yang bermutu tinggi, merupakan penghambat 

bagi pengembangan kearah usaha komersial. 

Sapi Peranakan Friesian Holstein (PFH) merupakan hasil 

persilangan antara sapi Friesian Holstein (FH) dengan sapi 

setempat atau sapi lokal yang ada di Indonesia (Mukhtar, 

2006). Menurut Soetarno (2003), sejak tersebarnya sapi FH 

dibeberapa daerah di Indonesia khususnya pulau Jawa, telah 

terjadi perkawinan secara tidak terencana antara sapi FH 

dengan sapi lokal dan menghasilkan keturunan yang disebut 

Peranakan Friesian Holstein (PFH). 
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Ciri-ciri sapi PFH yaitu memiliki kepala agak panjang, 

mulut lebar, lubang hidung terbuka luas, ukuran tubuh besar, 

pinggang sedang, dan telinga sedang (Sosroamidjojo dan 

Soeradji, 1984). Sapi PFH terkenal dengan produksi susu yang 

cukup tinggi tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan 

sapi FH (Pane, 1993). 

Kemampuan berproduksi susu sapi perah Friesian 

Holstein dapat mencapai lebih dari 6.000 kg per laktasi dengan 

kadar lemak susu rata-rata 3,6 %. Standar bobot betina dewasa 

berkisar antara 570 - 730 kg Sedangkan produksi susu sapi 

PFH sebelum tahun 1979 sekitar 1.800 - 2.000 kg/laktasi 

dengan panjang laktasi rata-rata kurang dari 10 bulan (Siregar, 

1992). 

Pemusatan daerah pemeliharaan sapi-sapi PFH di Jawa 

dibagi menjadi dua daerah, yaitu daerah rendah yang 

mempunyai ketinggian sampai 300 m diatas permukaan laut 

dengan temperatur harian rata-rata 28 - 350C, kelembaban 

relatif 75% dan curah hujan 1800 - 2000 mm. Daerah tinggi 

mempunyai ketinggian lebih dari 750 m di atas permukaan 

laut dengan temperatur harian rata-rata 16 - 230C, kelembaban 

relatif 70% dan curah hujan 1.800 mm (Hardjosubroto, 1993). 
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Berdasarkan data Dinas Peternakan Daerah Kota Malang 

pada tahun 2009 populasi sapi perah di Karangploso yaitu 

2124 ekor, sedangkan tahun 2010 terjadi penurunan populasi 

menjadi 1700 ekor. 

 

2.2 Penentuan Umur Sapi 

Umur sapi dapat ditentukan dengan 3 macam cara yaitu 

dengan melihat catatan umur sapi, melihat lingkaran tanduk 

sapi, dan melihat keadaan gigi. Recording pada sapi perah di 

Indonesia saat ini masih belum banyak dilaksanakan, sehingga 

penentuan umur dengan melihat catatan sulit untuk diterapkan. 

Penentuan dengan melihat tanduk sebenarnya cukup 

mudah dilakukan yaitu dengan menghitung jumlah lingkaran 

pada tanduk sapi betina dewasa ditambah 4 tahun dan pada 

sapi jantan ditambah 5 tahun. Metode ini dapat dilakukan pada 

sapi dewasa sehingga harus dilengkapi dengan melihat 

keadaan gigi sapi (Murtidjo, 1990). 

Susunan gigi sapi menurut Soenarjo (1988) adalah : 

I0 C0 PM3 M3 

I4 C0 PM3 M3 
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Dimana : 

I : incisivus atau gigi seri 

C : caninus atau gigi taring 

PM : premolare atau geraham depan 

M : molare atau geraham belakang 

Gigi seri yang digunakan untuk menentukan umur ternak 

hanya terdapat dirahang bawah, menurut Sugeng (1992) 

bahwa pertumbuhan gigi seri yang digunakan untuk menafsir 

umur ternak dapat dikelompokkan menjadi 3 fase : pertama 

fase gigi susu yaitu dari lahir sampai gigi berganti dengan gigi 

yang baru, kedua fase pergantian gigi yaitu pergantian gigi 

dimulai sampai pergantian gigi selesai, dan ketiga merupakan 

fase keausan gigi yaitu gigi tidak lagi berganti tetapi lambat 

laun menjadi aus. Proses terjadinya pergantian gigi mula-mula 

terlepas dua gigi seri dalam umur 1,5 – 2 tahun, disusul 

dengan pergantian gigi tengah dalam umur 2 – 2,5 tahun, 

kemudian gigi tengah luar umur 3 – 3,5 tahun, dan terakhir 

adalah bergantinya gigi luar umur 4 tahun. 

Gigi permanen aus seperempat bagian maka sapi 

diperkirakan berumur 6 tahun, aus tiga perempat bagian 

berumur 7 tahun, dan bila aus 100 % maka diperkirakan 
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berumur 8 tahun (Hardjosubroto, 1993). Ikhtisar 

Penentuan Umur Sapi : 

1. Waktu dilahirkan : enam atau semua gigi seri sudah 

timbul, sebagian besar masih tertutup oleh gusi, terdapat 

sisi gerlach, gigi satu dan lainnya menutup seperti genting, 

tali pusar basah, bantalan telapat fostal masih melekat, 

kuku (tracak) belum memperlihatkan tanda-tanda 

pergeseran. 

2. Umur 4-5 hari : warna kebiruan dari gusi dan sisi. Gerlach 

sudah hilang, gigi dalam tengah timbul gigi ujung letaknya 

miring, bantalan telapak sudah lepas. Pada teracak 

kelihatan tanda pergeseran. Cincin teracak yang pertama 

kelihatan. Tali pusar jadi kering, pembentukan tanduk 

belum kelihatan. 

3. Umur 12-14 hari : semua gigi seri susu berada lengkap dan 

juga letaknya miring tidak lagi kelihatan. Tetapi beberapa 

gigi masih kelihatan bertumpuk seperti genting, gusi pada 

gigi dalam sudah mengerat, cincin tracak pertama hilang 

ditempat dimana tanduk akan tumbuh terdapat penebalan 

kulit ari yang terasa lembek. 
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4. Umur 17 hari : gusi pada gigi dalam tengah sudah mengerut, tali 

pusar menjadi kering. 

5. Umur 21 hari : gusi pada gigi luar dalam sudah mengerut, 

tali pusar sudah putus, pada bekas luka pusar terdapat 

keropeng kulit. 

6. Umur 26 hari : pada seluruh gigi seri susu gusinya 

menyingsing dan kelihatan sisi tetap. 

7. Umur 1 bulan :.gigi susu seri tidak lagi bertumpuk, cincin 

kuku kedua kelihatan, lapisan kulit ari pada tempat dimana 

tanduk akan tumbuh menjadi keras. 

8. Umur 5 minggu : keropeng tali pusar terlepas, sedikit 

adanya inti tanduk. 

9. Umur 2 bulan : pada gigi luar dalam terdapat tanda 

pergeseran, inti tanduk kelihatan terang dan masih dapat 

digerakkan. 

10. Umur 3 bulan : pada gigi luar dalam terdapat tanda 

pergeseran, inti tanduk tetap. 

11. Umur 10-12 bulan : gada gigi dalam bidang terasah 

meliputi seluruh bidang lidah. Bagian mahkota menjadi 

kecil, gigi tidak lagi bersentuhan satu sama lain. Tanduk 

pertama terbentuk dan terlepas. 



12 

 

12. Umur 15 bulan : bidang terasah dari gigi tengah 

meliputi seluruh bidang lidah. 

13. Umur 1,5 tahun : gigi seri susu dalam tanggal. 

14. Umur 1 tahun 9 bulan : gigi lebar 2 buah tumbuh 

sempurna. 

15. Umur 2 tahun 3 bulan : tanggalnya gigi susu dalam 

tengah. 

16. Umur 2,5 tahun : gigi lebar 4 buah tumbuh sempurna. 

17. Umur 3 tahun : gigi lebar 6 buah tumbuh sempurna, 1 

cincin tanduk terdapat dipangkal. 

18. Umur 3,5 tahun : tanggalnya gigi susu ujung. 

19. Umur 4 tahun : pergantian gigi selesai, gigi ujung belum 

terasah, terdapat 2 cincin tanduk. 

20. Umur 6 tahun : gigi ujung memperlihatkan tanda 

pergeseran, bidang terasah pada gigi dalam berurutan 

kegigi tengah luar bertambah lebar, 3 cincin tanduk. 

21. Umur 7-8 tahun : bidang terasah pada gigi dalam tengah 

dan gigi tengah luar meliputi separuh dari bidang lidah, 

jumlah cincin tanduk 5-6 buah. Lebar gigi mulai terang. 

22. Umur 10 tahun : bidang pergeseran berbentuk segi empat, 

kecuali pada gigi ujung, bintang gigi persegi empat pada 
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gigi dalam dan gigi tengah bidang pergeseran mulai melekuk, 

jumlah cincin tanduk 8 buah (Anonimusa, 2010). 

 

2.3 Pemotongan Sapi Betina Umur Produktif 

Peningkatan populasi sapi perah ternyata mengalami 

kendala yang cukup besar, yaitu adanya pemotongan sapi 

betina umur produktif yang menyebabkan turunnya populasi 

dan tidak seimbangnya populasi. Sejak pemerintahan Hindia-

Belanda sebenarnya sudah diadakan upaya yang mengarah 

untuk mempertahankan dan menaikkan populasi ternak sapi di 

Indonesia. Hal ini tercantum dengan adanya peraturan 

pemotongan hewan Staadblad artikel 2 No. 614 Tahun 1936 

tentang berbagai syarat pemotongan hewan besar betina 

bertanduk termasuk syarat umur lebih dari 8 tahun adalah 

salah satu bentuknya. Pemerintah kemudian mengeluarkan 

kelanjutan peraturan tesebut dalam Instruksi Bersama Menteri 

Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 

18 Tahun 1979 No. 05/Ins/UM/3/1979 tentang Peraturan 

Pencegahan dan Pelarangan Pemotongan Ternak Sapi/ Kerbau 

Betina Bunting dan atau Sapi/ Kebau Bibit (Anonimusb, 

2009). Selain itu Undang-undang No. 18 Tahun 2009 
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menjelaskan bahwa apabila terjadi pemotongan hewan kecil 

betina (domba dan kambing) yang dipotong, sanksinya berupa 

pidana 1 - 3 bulan penjara dan atau denda Rp 1 - 5 juta. 

Apabila sapi betina produktif yang dipotong, sanksinya pidana 

penjara 3 - 9 bulan dan atau denda Rp 5 - 25 juta (Anonimusa, 

2011). 

Pengawasan dan pengendalian pemotongan sapi betina 

umur produktif bertujuan untuk melestarikan dan 

meningkatkan populasi ternak sapi yang terancam 

penurunannya sebagai akibat meningkatnya permintaan daging 

setiap tahunnya. Penurunan populasi ternak sapi dapat 

disebabkan oleh tingkat pemotongan, kematian, dan 

pengeluaran ternak yang melebihi tingkat kelahiran sedangkan 

untuk peningkatan populasi dapat diusahakan melalui 

pengendalian pemotongan dan impor maupun pencegahan 

penyakit ternak. Perbaikan populasi dapat melalui penekanan 

angka kematian dan peningkatan angka kelahiran. Penekanan 

angka kematian juga mencangkup masalah penekanan 

pemotongan tenak betina produktif. 
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2.4 Peraturan Pemotongan Sapi Betina Produktif 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomer 9 

Tahun 2009 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Bab V 

ketentuan pemeriksaan Pasal 7 

(1) Setiap hewan yang akan dipotong harus 

mendapatkan pemeriksaan kesehatan terlebih 

dahulu dari petugas Dinas Pertanian ; 

(2) Hewan yang telah diperiksa dan dinyatakan sehat 

dapat dilakukan pemotongan ; 

(3) Hewan yang telah diperiksa dan dinyatakan 

menderita penyakit menular ditangguhkan atau 

ditolak pemotongannya ; 

(4) Hewan besar betina yang telah diperiksa dan 

dinyatakan tidak produktif diberi tanda (Cap “S”) 

oleh petugas pemeriksa dan boleh dipotong ; 

(5) Hewan besar betina yang telah diperiksa dan 

dinyatakan masih produktif tidak boleh (ditolak) 

untuk dipotong dan harus segera dikeluarkan dari 

instalasi penampungan paling lama 1 x 24 jam. 

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomer 9 

Tahun 2009 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Bab VII 

Ketentuan Larangan menjelaskan : 
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Pasal 9 

Setiap wajib retribusi dilarang : 

a. Memotong hewan betina yang masih produktif 

dan atau 

hewan betina yang tidak diberi tanda Cap “S” serta 

surat keterangan hasil pemeriksaan. 

b. Membuat hewan menjadi sakit / cacat untuk tujuan 

menghindari dari teknis pemeriksaan hewan. 

c. Memotong hewan di luar Rumah Potong Hewan atau 

TPH yang telah diijinkan / ditentukan, kecuali dalam 

keadaan darurat yaitu untuk keperluan agama, adat, 

hajatan, menderita kecelakaan yang membahayakan 

nyawa hewan yang bersangkutan, keselamatan manusia 

/ barang. 

 

Pasal 10 

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak berlaku 

apabila hewan betina : 

a. Berumur lebih dari 8 (delapan) tahun. 

b. Tidak produktif / majir. 

c. Mengalami kecelakaan yang berat. 
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d. Menderita penyakit yang mengancam jiwanya. 

e. Menderita cacat tubuh yang bersifat genetis yang dapat 

menurun pada keturunannya sehingga tidak baik untuk 

ternak bibit. 

f. Sudah beranak lebih dari 5 (lima) kali. 

g. Menderita penyakit menular yang menurut Dokter Hewan 

pemerintah harus dibunuh / dipotong bersyarat guna 

memberantas dan mencegah penyebaran penyakitnya. 

h. Membahayakan keselamatan manusia. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Keadaan Geografis 

Kecamatan Karangploso di daerah Kabupaten Malang 
adalah salah satu daerah yang mayoritas penduduknya bermata 
pencaharian sebagai petani, tetapi banyak juga yang berprofesi 
sebagai peternak sapi perah. Peternakan sapi perah yang ada di 
Karangploso juga sudah menunjukkan perkembangan yang 
berarti sejak mereka bergabung dengan Koperasi Unit Desa 
(KUD) setempat untuk menyalurkan susu yang mereka 
hasilkan kepada beberapa perusahan susu yang ada di Jawa 
Timur (Anonimusb, 2011). 

Kecamatan Karangploso Malang menurut letak 
geografisnya pada ketinggian kurang lebih 429 – 667 meter 
diatas permukaan air laut. Rata-rata suhu udara 22,2 °C - 24,5 
°C, sehingga cocok untuk daerah peternakan sapi perah 
(Anonimusa, 2012). 

Kecamatan Karangploso cocok untuk beternak sapi perah, 
hal ini sesuai dengan pernyataan Hartati 2010 yang 
menyatakan suhu yang ideal untuk beternak sapi perah yaitu 
berkisar 25 °C – 40 °C. 

 
4.2 Karakteristik Responden 

Data diperoleh dari 55 responden dengan rincian Desa 
Donowarih 10 responden, Desa Tawangargo 4 responden, 
Desa Ngijo 5 responden, Desa Ngenep 5 responden, dan Desa 
Bocek 31 responden. 
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4.2.1 Umur Dan Pengalaman Beternak 
Persentase umur responden dapat dilihat pada Gambar 2 

dan persentase pengalaman beternak dapat dilihat pada 
Gambar 3, sumber data dari analisis data primer kuisioner 
lapang tahun 2012 (Lampiran 5). 

 

 Gambar 2. Persentase Umur Responden 
 

 
  

Gambar 3. Persentase Pengalaman Beternak 
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Hasil pengamatan terhadap karakteristik individual 

responden rata-rata usia responden masih produktif. Menurut 
Saptarini Haryanti (2009), usia produktif yaitu pada kisaran 
30-60 tahun. Dilihat dari pengalaman beternak 
menggambarkan bahwa peternak sudah cukup lama dalam 
mengembangkan usaha sapi perah. Berdasarkan umur dan 
pengalaman yang dimiliki, peternak lebih mandiri dan 
terampil dalam pengelolaan usaha ternaknya serta memahami 
kapan sapi betina akan di afkir. 
 
4.2.2 Tingkat Pendidikan Responden 

Persentase tingkat pendidikan responden dapat dilihat 
pada Gambar 4. Sumber data dari analisis data primer 
kuisioner lapang tahun 2012 (Lampiran 5). 

 

       
Gambar 4. Persentase Tingkat pendidikan responden 

 



25 

 

Tingkat pendidikan responden sebanyak 40 % hanya 
tamat SD, hal ini menunjukkan keadaan pendidikan responden 
masih rendah. Alasan yang diungkapkan oleh peternak tidak 
melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi adalah 
masalah ekonomi. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap 
penyerapan informasi dan pengetahuan serta cara berfikir 
peternak. Tingkat pendidikan peternak yang masih rendah 
kemungkinan akan mengalami kesulitan dalam mengadopsi 
inovasi. Kesulitan tersebut dapat diatasi dengan kecakapan 
penyuluh saat memberikan penyuluhan. Melalui pendidikan 
petani mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan inovasi baru 
dalam melakukan kegiatan usaha sehingga dengan pendidikan 
yang lebih tinggi hasil juga akan lebih baik (Saptarini Haryanti 
2009). 

Hasil survei juga menunjukkan sebanyak 81 % responden 
tidak mengetahui peraturan tentang larangan memotong betina 
produktif, sedangkan 18 % hanya mengetahui sapi bunting 
yang tidak boleh dipotong, mereka beranggapan asalkan tidak 
bunting sapi boleh dipotong. 

 
4.2.3 Alasan Mengafkir 

Persentase alasan mengafkir dari responden dapat dilihat 
pada Gambar 5. Sumber data dari analisis data primer 
kuisioner lapang tahun 2012 (Lampiran 5). 

  



26 

 

 Gambar 5. Persentase Alasan mengafkir 
 

Pengafkiran  adalah proses pengeluaran ternak yang tidak 
memenuhi persyaratan teknis sesuai standar yang berlaku. 
Kriteria yang dijadikan sebagai dasar dalam pelaksnaan afkir 
meliputi berbagai aspek antara lain umur, pertimbangan 
kesehatan hewan dan reproduksi, produksi serta kondisi fisik 
(Anonimusb, 2012). 

Hasil survei kepada responden diketahui 100 % peternak 
mengafkir atau memotong kepada rumah jagal karena harga 
rata-rata Rp 100.000,- sampai Rp 200.000 lebih tinggi dari 
harga pasar pada umumnya, selain itu peternak juga tidak 
perlu mengeluarkan biaya transportasi dan retribusi 
pemotongan, karena hal inilah banyak rumah jagal ilegal di 
masyarakat. 

 
4.3 Profil Rumah Potong Hewan 

Rumah Potong Hewan (RPH) berada di Jl. Diponegoro 
No. 115 Desa Ngambon Kecamatan Karangploso dapat dilihat 
pada Lampiran 1. Foto Lokasi Penelitian. 
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Syarat lokasi RPH antara lain : 
1. Tidak bertentangan dengan rencana umum tata ruang 

dan rencana detail tata ruang wilayah. 
2. Tidak berada ditengah kota, letak lebih rendah dari 

pemukiman penduduk. 
3. Tidak berada dekat industri logam atau kimia serta 

daerah rawan banjir. 
4. Lahan luas. 

Lokasi RPH sekitar 300 meter dari dari jalan raya dan 
terletak lebih rendah tetapi dekat dengan pemukiman rumah 
penduduk, walaupun lahan sekitar masih luas tetapi lokasi 
yang berdekatan dengan pemukiman penduduk dikhawatirkan 
menggangu lingkungan serta limbah pemotongan dapat 
mencemari lingkungan sekitar. 

Syarat bangunan dan tata letak RPH antara lain : 
1. Kandang istirahat  
2. Kandang isolasi  
3. Kantor administrasi dan kantor dokter hewan  
4. Tempat istirahat karyawan, kantin dan mushala  
5. Tempat penyampanan barang pribadi/ruang ganti 

pakaian  
6. Kamar mandi  
7. Sarana pengolahan limbah  
8. Tempat parker  
9. Rumah jaga  
10. Menara air 

RPH lokasi penelitian hanya satu ruang terbuka, syarat 
banguan diatas tidak ada. Tempat menggantung daging untuk 
proses pengulitan dan pemotongan karkas hanya 
memanfaatkan kayu penyangga dan penghubung tiang seperti 
pada Lampiran 1. Foto Lokasi Penelitian. 

 



28 

 

Syarat sarana RPH antara lain : 
1. Jalan yang baik  
2. Cukup sumber air  
3. Tenaga listrik yang cukup  
4. Pada RPH babi harus ada persediaan air panas 

Air diperlukan untuk membersihkan peralatan 
pemotongan dan petugas pemotong itu sendiri, diharapkan 
kontaminasi dan pencemaran pada karkas sapi seminimal 
mungkin (Anonimusb, 2010) 
 
4.4 Data Jumlah Pemotongan 

Jumlah pemotongan sapi perah PFH pada saat penelitian 
dapat dilihat pada Lampiran 2. Rekapitulasi Pemotongan Sapi 
Perah (PFH) Betina, sebanyak 184 ekor sapi. Jumlah 
pemotongan perbulan dapat dilihat pada Gambar 6. Jumlah 
Pemotongan Perbulan. Sumber analisis data primer 2012. 
 

 
Gambar 6. Jumlah Pemotongan Perbulan. 

 
Jumlah pemotongan ternak umur produktif sebesar 33 % 

dari 48 pemotongan pada bulan pertama, pada bulan kedua 
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tidak ada perubahan berarti dengan jumlah pemotongan 49 
ekor dengan persentase pemotongan betina umur produktif 
sebyanyak 28,5 %. Peningkatan jumlah pemotongan terjadi 
pada bulan ketiga yaitu 59 tetapi persentase pemotongan 
betina umur produktif berkurang menjadi 23,7 % karena pada 
bulan tersebut mendekati jadwal penerimaan siswa baru 
sekolah sehingga banyak peternak menjual ternak untuk 
pembayaran sekolah ataupun membeli peralatan sekolah. 

Sistem pemeliharaan ternak yang masih tradisional atau 
hanya sebagai tabungan memudahkan peternak memperoleh 
uang tunai dengan cepat tetapi peternak tidak memperhatikan 
umur dan produktifitas dari ternak tersebut, asalkan mendapat 
keuntungan atau ada kebutuhan mendadak maka ternak akan 
dijual. 

Persentase dan alasan pemotongan dapa dilihat pada 
Gambar 7. Persentase dan alasan Pemotongan Sapi Di Rumah 
Potong Hewan. Sumber analisis data primer 2012. 

 

> 8 Tahun

59%

Penyakit

26%

Ekonomi

15%

Persentase Dan Alasan 

Pemotongan Sapi Di …

Gambar 7. Persentase Dan Alasan Pemotongan Sapi Di 

RPH 
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Hasil penghitungan analisa data (Lampiran 4) dan 

Gambar 7 diatas menunjukkan persentase pemotongan sapi 
perah betina umur produktif sebanyak 26 % atau 47 ekor dari 
total pemotongan 184 ekor yang semuanya disebabkan oleh 
penyakit. Kondisi tersebut menimbulkan kerugian ekonomis 
yang tidak sedikit, antara lain adanya penurunan produksi 
susu, terlambatnya pertumbuhan sapi, bahkan kematian. Sapi 
perah yang mudah terkena penyakit akan memerlukan 
pengobatan sehingga akan memperbesar biaya produksi. Oleh 
karena itu, diperlukan upaya penanganan penyakit mulai dari 
mengetahui jenis dan gejala penyakit maupun cara 
pencegahannya (Rahardi 2008). 

Beberapa penyakit yang ditemukan selama penelitian 
antara lain milkfever, kembung, cacingan, diare akut, 
prolapsus, pnemonia, cacing hati, mastitis, dan gangguan 
reproduksi atau majer. 

Sebanyak 22 dari 47 ekor sapi yang terserang penyakit 
milkfever. Penyakit metabolisme milk fever ini biasanya lebih 
sering terjadi pada sapi perah betina umur lebih dari 4 tahun 
atau lebih dari laktasi ke 3 dan sangat jarang terjadi pada sapi 
perah betina muda atau laktasi pertama. Penyebab dari 
terjadinya penyakit ini salah satunya adalah manajemen pakan 
yang kurang pada masa kering, selain itu faktor gen, umur, dan 
produksi tinggi juga dapat memicu terjadinya penyakit 
tersebut. Gejala penyakit ini akan tampak bila kadar kalsium 
dalam darah rendah. Gejala yang tampak dari penyakit ini 
antara lain; turunnya nafsu makan, temperatur tubuh turun 
dibawah normal, sapi tidak memperhatikan lingkungan 
sekitarnya dan sempoyongan pada saat berdiri. Perkembangan 
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selanjutnya, sapi akan mengalami kelumpuhan atau tidak 
mampu bangun, bila tidak ada penanganan sapi akan mati 
(Anonimusc, 2012). 

Sistem pemeliharaan ternak yang masih tradisional atau 
hanya sebagai tabungan membuat peternak tidak 
memperhatikan umur dan produktifitas dari ternak tersebut, 
asalkan mendapat keuntungan atau ada kebutuhan mendadak 
maka ternak akan dijual. KUD bekerjasama dengan bank 
swasta membuat program kerdit sapi sampai Rp 25.000.000,- 
perkepala keluarga dengan syarat mudah dan angsuran ringan 
perbulan, tetapi program ini tidak berjalan baik setelah uang 
dari bank peternak gunakan untuk kebutuhan sehari – hari, 
tidak untuk membeli sapi perah sebagai lahan usaha. 

 
4.5 Persentase Umur Pemotongan 

Persentase umur pemotongan dapat dilihat pada Lampiran 
2. Rekapitulasi Pemotongan Sapi Perah (PFH) Betina. Umur 
pemotongan bervariasi antara 2 tahun sampai 13 tahun, dapat 
dilihat pada Gambar 8. Persentase Umur Pemotongan. Sumber 
data dari analisis data primer tahun 2012. 

 Gambar 8. Persentase Umur Pemotongan. 
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Sapi dara adalah sapi perah betina yang sudah dewasa 

kelamin sampai beranak pertama kali. Kedewasaan tubuh pada 
sapi dewasa ini dicapai pada umur 15-18 bulan (Utami, 2004). 
Umur afkir induk sapi perah adalah 8 – 9 tahun (Nugroho, 
2008). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomer 9 
Tahun 2009 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Bab VII 
Ketentuan Larangan bahwa ternak yg dipotong harus berumur 
lebih dari 8 (delapan) tahun. Data penelitian menunjukkan 
bahwa umur pemotongan dibawah 8 tahun sebanyak 47 ekor 
(26 %) karena terjangkit penyakit, 8 – 10 tahun sebyanyak 51 
%, dan lebih dari 10 tahun sebanyak 23 %. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 24 Mei sampai 10 

September 2012 di peternakan rakyat dan rumah potong 

hewan (RPH) Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. 

Pemilihan Kecamatan Karangploso karena berdasarkan data 

Dinas Peternakan Daerah Kota Malang memiliki populasi 

2124 ekor pada tahun 2009 dan terjadi penurunan pada tahun 

2010 menjadi 1700 ekor. 

 

3.2 Materi 

Materi penelitian adalah sapi perah (PFH )betina umur 

produktif yang dipotong di Kecamatan Karangploso dan 

peternak sapi perah sebanyak 55 responden. 

 

3.3 Metode 

Metode penelitian adalah studi kasus dengan 

menggunakan purposive sampling untuk mengamati sapi 

betina produktif yang diafkir atau dipotong yaitu berumur 
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dibawah delapan tahun atau mempunyai gigi seri permanen 

dibawah empat pasang. Observasi langsung di lapang 

dilaksanakan untuk mengetahui jumlah sapi betina umur 

produktif yang diafkir di Kecamatan Karangploso. Penentuan 

umur sapi berdasarkan pergantian gigi seri. Wawancara 

dengan peternak menggunakan kuisioner meliputi identitas, 

umur peternak, tingkat pendidikan, pengalaman beternak, dan 

alasan mengafkir. 

Metode penentuan umur sapi menurut Dariono (1993) 

PI0 : gigi susu semua (< 1 tahun) 

PI2 : gigi seri 2 buah ( 1,5 – 2 tahun) 

PI4 : gigi seri 4 buah (2 – 2,5 tahun) 

PI6 : gigi seri 6 buah (3 -3,5 tahun) 

PI8 : gigi seri 8 buah (3,5 – 4 tahun) 

Aus : 

25 % (6 tahun) 

75% (7 tahun) 

100 % (8 tahun) 

Isi dan rekapitulasi kuisioner dapat dilihat pada Lampiran 

5. 
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3.4 Variabel Penelitian 

Variable yang diamati dalam penelitian ini meliputi 

jumlah pemotongan dan umur sapi perah PFH di Kecamatan 

Karangploso Kabupaten Malang. 

 

3.5 Analisa Data 

1. Persentase betina produktif yang dipotong digunakan 

rumus : 

 PBP = pbp x 100 % 

    S 

Keterangan : 

PBP : persentase betina produktif yang dipotong 

pbp : jumlah betina produktif yang dipotong 

S  : jumlah seluruh sapi yang dipotong 

 

2. Rumus imbangan antara jumlah pemotongan dan jumlah 

populasi yang digunakan untuk mengetahui batas toleransi 

pemotongan sapi dari populasi yang ada adalah : 
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Imbangan Pemotongan dan Populasi = 

 

jumlah pemotongan x 100 % 

jumlah populasi 

 

3.6 Batasan Istilah 

1. Pemotongan Hewan Ternak 

Adalah kegiatan untuk menghasilkan daging yang terdiri 

dari pemeriksaan ante mortem, penyembelihan, dan 

pemeriksaan post mortem. 

2. Sapi Betina Umur Produktif 

Adalah sapi betina yang berumur kurang dari 8 tahun atau 

mempunyai gigi seri permanen dibawah 4 pasang. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
pemotongan sapi betina umur produktif sebanyak 47 ekor (26 
%) dari total pemotongan 184 ekor sapi betina. Jumlah 
pemotongan sapi perah betina produktif berkisar 23 % - 33 % 
perbulan dengan rata – rata pemotongan 46 ekor perbulan. 
Alasan pemotongan antara lain karena penyakit 26 %, 
kebutuhan ekonomi 15 %, dan ternak berumur tua (> 8 tahun) 
59 %. Imbangan antara jumlah pemotongan sapi betina dan 
jumlah populasi 16 %. 
 
5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disarankan kepada 
Dinas Peternakan untuk meningkatkan pengawasan 
pemotongan ternak betina umur produktif, memperbaiki 
pelayanan kesehatan ternak  untuk mengurangi ternak 
terserang penyakit pada umur produktif, memberi penyuluhan 
kepada peternak tentang manajemen ternak, dan 
mensosialisaikan kepada peternak serta RPH (rumah potong 
hewan) tentang larangan pemotongan ternak betina umur 
produktif. 
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Lampiran 1. Foto Lokasi Pemotongan 

 

Papan nama RPH            Selokan 

 

Tempat Air   Tali penggantung 

 

Tempat Pemotongan  Tempat Pemotongan 

 



 

 

Lampiran 2. Rekapitulasi Pemotongan Sapi Perah (PFH) Betina 

 
Bulan 

Umur Pemotongan Alasan Pemotongan 

< 8 tahun 8 - 10 tahun > 10 tahun Penyakit Afkir Ekonomi 

I 
II 
III 
IV 

16 
13 
13 
3 

26 
19 
33 
20 

6 
17 
13 
5 

16 
14 
14 
3 

27 
28 
33 
21 

5 
7 
12 
4 

Jumlah 45 98 41 47 109 28 
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Lampiran 3. Populasi Sapi Perah KUD Karangploso Malang 

 
No. 

 
Nama 
Ketua 

Kelompok 

 
Jumlah 

Peternak 

Pedet Dara Sapi Induk  
Jantan 
Dewasa 

 
Jumlah 
Total 

Jantan Betina Bunting Tdk 
Bunting 

Kering Laktasi 
Bunting Tdk 

Bunting 
Bunting Tdk 

Bunting 
1 Mulyadi 16 13 13 5 4 7 0 6 28 2 78 
2 Muthohari 12 13 9 6 0 10 0 4 17 0 59 
3 Suyono 32 28 28 18 13 23 6 50 30 12 208 
4 Sumaji 26 0 36 8 10 18 5 20 25 3 125 
5 Asenan 27 16 20 1 12 9 5 25 35 0 123 
6 Sampuri 23 12 9 4 7 17 5 30 17 7 108 
7 Jayus 12 10 20 3 1 9 0 18 20 0 81 
8 Imam 14 13 9 3 3 6 1 12 13 0 60 
9 Ismail Sya. 16 10 8 2 4 5 0 20 25 1 75 
10 Saturi 18 16 11 4 7 13 0 25 30 1 107 
11 Kohar 15 18 17 3 3 3 0 22 21 3 90 
12 Supaat 15 16 13 5 2 2 3 8 27 11 87 
13 Mail 14 23 17 2 5 5 1 23 30 0 106 
14 Supadi 13 18 7 3 0 8 0 15 14 0 65 
15 Wartoyo 35 15 21 6 3 10 4 45 40 0 144 
16 Subari 32 18 30 3 0 5 3 14 38 0 111 
17 Mail Budi 30 19 27 1 7 12 0 25 33 0 124 
18 Untung 44 40 28 7 15 6 3 6 50 8 163 
19 Sapii 28 23 23 1 2 7 30 24 6 4 120 
20 Joko 20 7 10 1 4 1 5 12 10 6 56 
  

JUMLAH 
 

442 
 

328 
 

235 
 

110 
 

108 
 

176 
 

71 
 

404 
 

509 
 

58 
 

2277 
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Lampiran 4. Analisa Data 
1. Persentase Pemotongan Betina Produktif  

Persentase betina produktif yang dipotong 
digunakan rumus : 

 
 PBP =    47 ekor   X 100 %  = 26 % 
   184 ekor 
 
Perhitungan diatas menunjukkan sebanyak 47 

ekor sapi perah umur produktif hilang akibat 
pemotongan. 

 
2. Imbangan Jumlah Pemotongan Sapi Betina Dan 

Jumlah Populasi 
Imbangan antara jumlah pemotongan sapi 

betina dan jumlah populasi yang ada adalah : 
 

Imbangan Pemotongan dan Populasi :  
 
184 ekor   X 100 % = 16 % 

 1160 ekor 
 

Agung, Djojowidagdo, Arito dan Sunardi 
(1981) bahwa imbangan jumlah pemotongan dengan 
populasi tidak melampau batas toleransi yaitu 
sebesar 12%.  
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Lampiran 5. Rekapitulasi Kuisioner Lapang 55 Responden 
 
Peternak 
Nama :…………………………………………................. 
No. KTP :………………………………………………… 
Alamat              : Desa Donowarih (10 responden), Desa 

Tawangargo (4 responden), Desa 
Ngijo (5 responden), Desa Ngenep (5 
responden), dan Desa Bocek (31 
responden). 

 
Umur               : 31 - 70 tahun,  umur rata – rata 46 tahun. 
Jenis Kelamin : Laki – laki (semua responden). 
Pendidikan        : SD 23 responden, SMP 16 responden, 

SMA 15 responden, Sarjana 1 
responden. 

Pekerjaan       : Petani, peternak, pedagang, dan pegawai 
negeri (PNS). 

Lama Usaha      : 10 - 50 tahun, lama usaha rata- rata 25 tahun. 
Jumlah Ternak : 2 - 8 ekor, rata – rata kepemilikan 5 ekor. 
 
1. Apakah anda mengetahui Peraturan Pemerintah Tentang 

Pemotongan Hewan Ternak Umur Produktif ? 
A. Iya sebanyak 10 responden 
B. Tidak 45 responden 
Apa saja yang anda ketahui : 
Ternak bunting dilarang dipotong                                

2. Kapan anda terakhir mengafkir ternak ? 
1 - 48 bulan, rata – rata 15,5 bulan                          
Jumlah Ternak : 1 - 3 ekor, rata – rata 1 ekor 
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3. Apa alasan anda mengafkir ternak ? 
Kebutuhan ekonomi 42 responden, ternak afkir 13 
responden              

4. Sebelum diafkir apakah anda melihat atau mengamati 
umur ternak tersebut? 
A. Iya sebanyak 22 responden 
B. Tidak sebanyak 33 responden 

5. Kemana anda mengafkir ternak tersebut ? 
A. Rumah Potong Hewan (RPH) 
B. Rumah Jagal sebanyak 55 responden 
Alasan : Harga jual ternak tinggi, ternak cepat laku, tidak 
ada biaya transportasi dan retribusi            
                         

Kriteria Ternak Yang Diafkir (PFH) 
1. Umur Ternak : 

3 - 13 tahun, rata – rata umur 8,3 tahun                      
2. Berapa periode laktasi ternak tersebut ? 

1 - 12 kali laktasi, rata – rata 6 kali laktasi               
3. Apakah ternak tersebut mengalami majer atau mandul ? 

A. Iya 
B. Tidak sebanyak 55 responden 

4. Sudah melahirkan pedet berapa kali (paritas) ? 
1 - 12 kali melahirkan, rata – rata 6 kali melahirkan pedet             

5. Apakah ternak tersebut terjangkit penyakit ? 
A. Iya sebanyak 1 responden 
B. Tidak sebanyak 54 responden 

6. Apakah ternak tersebut mengalami cacat fisik ? 
A. Iya 
Tidak sebanyak 55 responden 
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Lampiran 6. Peraturan Walikota Malang Nomer 9 Tahun 
2009 
 

 
PEMERINTAH KOTA MALANG 

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG 
NOMOR 9 TAHUN 2009 

 
TENTANG 

 
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA MALANG, 

 
Menimbang : a.bahwa dalam rangka meningkatkan populasi 

ternak serta pengendalian pemotongan 
ternak betina bertanduk produktif sekaligus 
sebagai upaya untuk memenuhi syarat 
teknis Aman, Sehat, Utuh, Halal (ASUH) 
bagi konsumen, maka perlu meningkatkan 
pelayanan masyarakat di bidang Kesehatan 
Masyarakat Veteriner (KESMAVET) 
khususnya di Rumah Potong Hewan (RPH) 
; 
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 b. bahwa sehubungan dengan maksud 
sebagaimana tersebut pada huruf a 
Konsideran ini, dipandang perlu 
menyesuaikan tarif yang tidak sesuai 
dengan kondidi saat ini, dengan mengatur 
dan menetapkan dalam Peraturan Daerah 
Kota Malang. 

 
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Kota Kecil di lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa 
Barat (Berita Negara tanggal 14 Agustus 
1950) ; 

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 
tentang Ketentuan Pokok-Pokok Peternakan 
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2824) ; 

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 
tentang Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3495) ; 

4. Undang – undang Nomor 7 Tahun 1996 
tentang Pangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3656) ; 

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3685), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 34 
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3699) ; 

7. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3821) ; 

8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang 
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4389); 

9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang undang 
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Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 
tentang Penolakan, Pencegahan, 
Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit 
Hewan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3101) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 
tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Malang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1982 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3240) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 
tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3253) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 
tentang Karantina Hewan (Lembaran 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4002) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4139) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / 
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 59 Tahun 2007; 

18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 
555/Kpts/42019/1986 tentang Syaratsyarat 
Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha 
Pemotongan Hewan ; 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara 
Pemungutan Retribusi Daerah ; 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 
Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan 
di Bidang Retribusi Daerah ; 
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21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 
Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan 
Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan 
Daerah Tingkat II ; 

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 
Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan 
Tarif Retribusi ; 

23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 
413/Kpts/TN.310/7/1992 tentang 
Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan 
Daging serta hasil-hasil ikutannya; 

24. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan 
Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 1979 
dan Nomor 05/Inst/UM/3/1979 tentang 
Pencegahan dan Larangan Pemotongan 
Ternak Sapi/Kerbau Betina Bunting dan atau 
Sapi/Kerbau Betina Bibit ; 

25. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 
Tahun 2006 tentang Penyelidik Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota 
Malang (Lembaran Darah Kota Malang 
Tahun 2006 Nomor 3) ; 

26. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 22 
Tahun 2006 tentang. Pokok - pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Darah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 22) 
; 

27. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
Kota Malang (Lembaran Darah Kota Malang 
Tahun 2008 Nomor 2) ; 
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28. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Daerah Kota Malang (Berita 
Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 6). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA 
PROBOLINGGO 

Dan 
WALIKOTA MALANG 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MALANG 
TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG 
HEWAN 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud 
dengan : 

a. Daerah adalah Kota Malang ; 
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah 

Kota Malang ; 
c. Kepala Daerah adalah Walikota Malang ; 
d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas 

tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku ; 
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e. Hewan adalah semua binatang yang hidup 
di darat baik yang dipelihara maupun hidup 
secara liar ; 

f. Ternak adalah 
g. Hewan Besar adalah sapi dan kerbau ; 
h. Hewan Potong adalah sapi, kerbau, domba, 

kambing, dan babi ; 
i. Badan adalah suatu bentuk badan usaha 

yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 
komanditer, perseroan lainnya, badan 
usaha milik negara atau daerah dengan 
nama atau bentuk apapun, persekutuan, 
firma, kongsi, koperasi, yayasan atau 
organisasi yang sejenis, lembaga, dana 
pensiun, bentuk usaha tetap atau bentuk 
badan usaha lainnya ; 

j. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas 
jasa yang disediakan oleh Pemerintah 
Daerah dengan menganut prinsip-prinsip 
komersial yang pada dasarnya dapat pula 
disediakan oleh sektor swasta ; 

k. Rumah Potong Hewan adalah 
l. Retribusi Rumah Potong Hewan yang 

selanjutnya disebut Retribusi adalah 
Pembayaran atas pelayanan penyediaan 
fasilitas rumah pemotongan hewan ternak 
termasuk pemeriksaan kesehatan hewan 
sebelum dipotong yang dimiliki dan atau 
dikelola oleh Pemerintah Daerah ; 

m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau 
badan yang menurut peraturan perundang-



52 
 

undangan retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran retribusi ; 

n. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu 
tertentu yang merupakan batas waktu bagi 
wajib retribusi untuk memanfaatkan 
fasilitas rumah pemotongan hewan ternak ; 

o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang 
selanjutnya disingkat SKRD adalah surat 
keputusan yang menentukan besarnya 
jumlah retribusi yang terutang ; 

p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang 
selanjutnya disingkat STRD adalah surat 
untuk melakukan tagihan untuk retribusi 
dan atau sanksi administrasi berupa bunga 
dan atau denda ; 

q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan 
untuk mencari, mengumpulkan dan 
mengelola data dan atau keterangan lainnya 
dalam rangka pengawasan kepatuhan 
pemenuhan kewajiban retribusi Daerah 
berdasarkan peraturan perundang-udangan 
retribusi daerah ; 

r. Pemeriksaan Kesehatan Hewan adalah 
serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
Petugas Pemeriksa yang berwenang pada 
hewan potong yang meliputi pemeriksaan 
ante mortem dan post mortem untuk 
membuktikan bahwa hewan tersebut layak 
dikonsumsi; 

s. Pemeriksaan Post Mortem adalah 
pemeriksaan kesehatan hewan potong 
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sebelum disembelih yang dilakukan oleh 
petugas pemeriksa berwenang; 

t. Pemeriksaan Ante Mortem adalah 
pemeriksaan kesehatan jerohan, kepala, 
dan karkas setelah disembelih yang 
dilakukan oleh petugas pemeriksa 
berwenang; 

u. Kandang Penampung adalah kandang 
yang digunakan untuk menampung hewan 
potong sebelum pemotongan dan tempat 
dilakukannya pemeriksaan ante mortem ; 

v. Kandang Karantina adalah kandang yang 
digunakan untuk mengisolasi hewan 
potong yang ditunda pemotongannya 
karena menderita penyakit tertentu atau 
dicurigai terhadap suatu penyakit tertentu ; 

w. Pemeriksaan Ulang Daging adalah 
pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas 
yang berwenang terhadap daging/jeroan 
yang dipotong dari luar Rumah Potong 
Hewan Kota Malang ; 

x. Pemotongan Hewan Ternak Di Luar 
Rumah Potong Hewan adalah 
pemotongan hewan yang dilakukan 
terhadap di luar Rumah Potong Hewan, 
karena alasan tertentu setelah mendapat ijin 
dari petugas yang berwenang ; 

y. Penyidik Tindak Pidana di bidang 
Retribusi Daerah adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh penyelidik 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti 
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yang dengan bukti itu membuat terang 
tindak pidana di bidang retribusi Daerah 
yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 

 
BAB II 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 
Pasal 2 

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan, dipungut 
Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan 
fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk 
pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong 
serta pemeriksaan fertilitas hewan besar betina. 

 
Pasal 3 

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan dan atau penyediaan 
fasilitas rumah pemotongan hewan yang meliputi : 
a. Penyewaan kandang penampung ; 
b. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan 

sesudah dipotong ; 
c. Pemakaian tempat dan pemotongan ; 
d. Pemakaian tempat pelayuan daging ; 
e. Pelayanan pengangkutan daging dari rumah potong ; 
f. Pemeriksaan ulang daging ; 
g. Pemeriksaan fertilitas ; 
h. Pemotongan hewan ternak di luar rumah pemotongan 

hewan ; 
(2) Termasuk objek retribusi adalah pemeriksaan ulang daging 

dari daerah lain dan daging impor kecuali dari pelayanan 
rumah potong hewan yang dikelola oleh perusahaan daerah 
dan pihak swasta di Kota Malang. 



55 
 

 
Pasal 4 

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan fasilitas rumah potong hewan ternak. 

 
BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI 
Pasal 5 

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai 
Retribusi Jasa Usaha. 

 
BAB IV 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 
Pasal 6 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, 
jenis dan jumlah hewan yang akan dipotong. 
 

BAB V 
KETENTUAN PEMERIKSAAN 

Pasal 7 
(1) Setiap hewan yang akan dipotong harus mendapatkan 

pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu dari petugas Dinas 
Pertanian ; 

(2) Hewan yang telah diperiksa dan dinyatakan sehat dapat 
dilakukan pemotongan ; 

(3) Hewan yang telah diperiksa dan dinyatakan menderita 
penyakit menular ditangguhkan atau ditolak 
pemotongannya ; 

(4) Hewan besar betina yang telah diperiksa dan dinyatakan 
tidak produktif diberi tanda (Cap “S”) oleh petugas 
pemeriksa dan boleh dipotong ; 
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(5) Hewan besar betina yang telah diperiksa dan dinyatakan 
masih produktif tidak boleh (ditolak) untuk dipotong dan 
harus segera dikeluarkan dari instalasi penampungan paling 
lama 1 x 24 jam. 

 
BAB VI 

KETENTUAN PERIZINAN 
Pasal 8 

(1) Setiap orang atau badan hukum yang mengusahakan jagal 
atau melaksanakan penjualan daging hewan dalam Kota 
Malang harus mendapat izin dari Kepala Daerah atau 
Pejabat yang ditunjuk ; 

(2) Surat izin seperti dimaksud pada ayat (1) berlaku 
selamanya ; 

(3) Prosedur, tata cara pengajuan serta syarat-syarat yang 
harus dipenuhi pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

 
BAB VII 

KETENTUAN LARANGAN 
Pasal 9 

Setiap wajib retribusi dilarang : 
a. memotong hewan betina yang masih produktif dan atau 

hewan betina yang tidak diberi tanda Cap “S” serta surat 
keterangan hasil pemeriksaan ; 

b. membuat hewan menjadi sakit / cacat untuk tujuan 
menghindari dari teknis pemeriksaan hewan ; 

c. memotong hewan di luar Rumah Potong Hewan atau TPH 
yang telah diijinkan / ditentukan, kecuali dalam keadaan 
darurat yaitu untuk keperluan agama, adat, hajatan, 
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menderita kecelakaan yang membahayakan nyawa hewan 
yang bersangkutan, keselamatan manusia / barang ; 
 

Pasal 10 
Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak berlaku 
apabila hewan betina : 
a. berumur lebih dari 8 (delapan) tahun ; 
b. tidak produktif / majir ; 
c. mengalami kecelakaan yang berat ; 
d. menderita penyakit yang mengancam jiwanya ; 
e. menderita cacat tubuh yang bersifat genetis yang dapat 

menurun pada keturunannya sehingga tidak baik untuk 
ternak bibit ; 

f. sudah beranak lebih dari 5 (lima) kali ; 
g. menderita penyakit menular yang menurut Dokter Hewan 

pemerintah harus dibunuh / dipotong bersyarat guna 
memberantas dan mencegah penyebaran penyakitnya ; dan 

h. membahayakan keselamatan manusia. 
 

BAB VIII 
PRINSIP, KOMPONEN DAN SASARAN 

DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA 
TARIF 
Pasal 11 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif 
retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh 
keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas 
diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien 
dan berorientasi pada harga pasar. 
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BAB IX 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal 12 
(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, 

jenis dan jumlah ternak; 
(2) Besarnya tarif yang ditetapkan adalah sebagai jumlah 

pembayaran per satuan unit pelayanan / jasa, yang 
merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi: 
a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa ; dan 
b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa. 

(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
meliputi : 
a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya 
belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja 
barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, 
biaya listrik, dan semua biaya rutin / periodik lainnya 
yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa ; 
b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi 
umum, dan biaya lainnya yang berjangka menengah dan 
panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, 
nilai sewa tanah dan bangunan, dan penurunan aset ; dan 
c. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan 
penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka 
pendek ; 

(4)  Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
ditetapkan dalam presentase tertentu dari total biaya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dari modal ; 

(5)   Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut : 
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No Jenis Pelayanan Jenis Ternak Tarif 

1 Pemeriksaan 
kesehatan ternak 
sebelum dan 
sesudah 
dipotong 

Sapi / Kerbau 
Kambing / 
Domba 
Babi 

Rp. 11.000,-
/ekor 
Rp. 2.500,-
/ekor 
Rp. 6.000,-
/ekor 
 

2 Pemakaian 
tempat 
pemotongan 
 

Sapi / Kerbau 
Kambing / 
Domba 
Babi 

Rp.10.000,-
/ekor 
Rp. 2.500,-
/ekor 
Rp.10.000,-
/ekor 
 

3 Pemeriksaan 
ulang 
daging 

Sapi / Kerbau 
Kambing / 
Domba 
Babi 

1 kg s/d 20 
kg = Rp. 
5.000,- 
Setiap 
kelipatan 20 
kg = Rp 
5.000,- 
1 kg s/d 10 
kg = Rp. 
2.000,- 
setiap 
kelipatan 10 
kg = Rp. 
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2.000,- 
1 kg s/d 10 
kg = Rp. 
2.000,- 
setiap 
kelipatan 10 
kg = Rp. 
2.000,- 
 

4 Pemotongan di 
luar 
rumah potong 
hewan 
untuk keper-
luan hajat 
 

Sapi / Kerbau 
Kambing / 
Domba 
Babi 

Rp.11.000,-
/ekor 
Rp. 2.500,-
/ekor 
Rp. 6.000,-
/ekor 
 

5 Pemeriksaan 
Fertilitas 
hewan Besar 
Betina 
 

Sapi / Kerbau Rp. 25.000,-
/ekor 
 

 
BAB X 

WILAYAH PEMUNGUTAN 
Pasal 13 

Retribusi yang terutang dipungut : 
(1) Wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas 

rumah pemotongan hewan ternak diberikan ; 
(2) Tempat pemotongan di luar rumah potong hewan ; 
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BAB XI 

PENETAPAN RETRIBUSI 
Pasal 14 

(1) Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD 
atau dokumen lain yang dipersamaan ; 

(2) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen 
lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

 
BAB XII 

TATA CARA PEMUNGUTAN 
Pasal 15 

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ; 
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 
 

BAB XIII 
SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 16 
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada 
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap 
bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan 
ditagih dengan menggunakan STRD. 
 

BAB XIV 
TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 17 
(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi 

sekaligus ; 
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(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran 
retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah. 

 
BAB XV 

TATA CARA PENAGIHAN 
Pasal 18 

(1) Pengeluaran surat Teguran / peringatan / surat lain, yang 
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan 
retribusi dikeluarkan segara setelah 7 (tujuh) hari sejak 
jatuh tempo pembayaran ; 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat 
teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib 
retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ; 

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. 

 
BAB XVI 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN 
RETRIBUSI 

Pasal 19 
(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, 

keringanan dan pembebasan retribusi 
(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan 

retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat 
diberikan antara lain kepada wajib retribusi dalam rangka 
hajatan. 

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan 
retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. 
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BAB XVII 
KADALUWARSA PENAGIHAN 

Pasal 20 
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa 

setelah melampaui jangka waktu (satu) tahun sejak saat 
terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi 
melakukan tindak pidana dibidang retribusi. 

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana di maksud 
pada ayat (1) tertangguh apabila : 
a. diterbitkan Surat Teguran, atau 
b.Ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi 

baik langsung maupun tidak langsung 
 

 
BAB XVIII 

KETENTUAN PIDANA 
Pasal 21 

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan 
Pasal 9 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana 
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling 
banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ; 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
pelanggaran. 

 
BAB XIX 

PENYIDIKAN 
Pasal 22 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan 
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai 
penyidik 
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untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi 
daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; 
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah : 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti 

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 
pidana dibidang retribusi daerah ; 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan atau 
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang 
retribusi daerah ; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi 
atau badan sehubungan dengan tindak pidana di 
bidang retribusi daerah ; 

d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-
dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di 
bidang retribusi daerah ; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan 
bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen 
lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti 
tersebut berkaitan dengan retribusi daerah ; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi 
daerah ; 

g.menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang 
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau 
dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada 
huruf e ; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 
pidana retribusi daerah ; 
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i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi berkaitan 
dengan retribusi daerah ; 

j. menghentikan penyidikan ; dan 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 

penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah 
menurut hukum yang berlaku dan dapat di 
pertanggung perjawabkan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut hukum, 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana. 

 
BAB XX 

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP 
Pasal 23 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan 
Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 1994 tentang 
Pemeriksaan Hewan Betina Bertanduk Tidak Produktif (cap 
“S”) yang Dipotong di Rumah Potong Hewan Kotamadya 
Daerah Tingkat II Malang dan Peraturan Daerah Kota Malang 
Nomor 11 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong 
Hewan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
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Pasal 24 
Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini 
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih 
lanjut oleh Kepala Daerah. 

 
Pasal 25 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kota Malang.  
 
 
 
 
 
 
 
Ditetapkan di Malang 
pada tanggal 2009 
 
 
 
 
WALIKOTA MALANG, 
PENI SUPARTO 
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Lampiran 7. Peraturan Bupati Malang Nomer 8 Tahun 
2009 
 

 
BUPATI MALANG 

PERATURAN BUPATI MALANG 
NOMER 8 TAHUN 2009 

TENTANG 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) RUMAH 

POTONG HEWAN (RPH) 
PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN 

HEWAN 
KABUPATEN MALANG 

BUPATI MALANG 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 38 
Peraturan BupatiMalang Nomor 21 Tahun 
2008 yang berbunyi Unit PelaksanaTeknis 
Dinas (UPTD) Peternakan dan Kesehatan 
Hewandibentuk dan ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati berdasarkankebutuhan 
Daerah serta telah memenuhi kriteria dan 
ketentuanyang telah ditetapkan sesuai 
dengan peraturan perundangundanganyang 
berlaku; 
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b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut 
pada huruf akonsideran ini, guna 
meningkatkan efektifitas dan 
efisiensipenyelenggaraan pemerintahan 
dalam hal pelayanan kepadamasyarakat di 
bidang peternakan dan Kesehatan Hewan, 
makaperlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis 
Dinas (UPTD) RumahPotong Hewan 
(RPH) pada Dinas Peternakan dan 
KesehatanHewan Kabupaten Malang yang 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

Mengingat :  1.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 
tentang KetentuanketentuanPokok 
Peternakan dan Kesehatan Hewan 
(LembaranNegara Republik Indonesia 
Tahun 1967 Nomor 10, 
TambahanLembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2824); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 
tentang Pokok-pokokKepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1974Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik 
IndonesiaNomor 3041), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 (Lembaran Negara 
RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 
169, Tambahan Lembaran NegaraRepublik 
Indonesia Nomor 3890); 

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 
tentang Karantina Hewan, Ikan dan 
Tumbuhan (Lembaran Negara 
RepublikIndonesia Tahun 1992 Nomor 56, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3482); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik IndonesiaNomor 4437), 
sebagaimana telah diubah kedua dengan 
Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 
1977 tentang Penolakan, Pencegahan, 
Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit 
Hewan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3101); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 
1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1977 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3102); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 
1983 tentang Kesehatan Masyarakat 
Veteriner (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 89); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis 
Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

13. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 
555/Kpts/TN.240/9/1986 tentang syarat-
syarat Rumah Pemotongan Hewan dan 
Usaha Pemotongan Hewan; 

14. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 
413/Kpts/TN.330/7/1992 tentang 
Pemotongan Hewan Potong dan 
Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya; 

15. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian 
dan Menteri Dalam Negeri Nomor 
690/Kpts/TN.510/10/1993 tentang Pos 
Kesehatan Hewan; 

16. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 
306/Kpts/TN.310/4/1994 tentang 
Pemotongan Hewan Potong dan 
Penanganan Daging Unggas serta Hasil 
Ikutannya; 

17. Surat Keputusan Direktur Jenderal 
Kesehatan Hewan Nomor: 
17/07.21/Kpts/1996 tentang Pedoman 
Teknis Operasional 
Kesehatan Hewan; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 
21 Tahun 2003 tentang Pelayanan 
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan 
Pemotongan Hewan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 
6/E); 
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19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 
10 Tahun 2007 tentang Kewenangan 
Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam 
Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang 
Tahun 2007 Nomor 2/E); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 
1 Tahun 2008 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 
1/D); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 
12 Tahun 2008 tentang Kartu Kepemilikan 
Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten 
Malang Nomor 6/E); 

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 
2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang 
Nomor 19/D); 
 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT 

PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) 
RUMAH POTONG HEWAN (RPH) PADA 
DINAS PETERNAKAN DAN 
KESEHATAN HEWAN KABUPATEN 
MALANG. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Malang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang. 
3. Bupati adalah Bupati Malang. 
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Kabupaten Malang. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan 

Kesehatan Hewan Kabupaten Malang. 
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut 

UPTD merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas Dinas 
Peternakan dan Kesehatan Hewan di wilayah tertentu; 

7. UPTD Rumah Potong Hewan atau yang selanjutnya disebut 
UPTD-RPH adalah UPTD pada Dinas Peternakan dan 
Kesehatan Hewan yang melaksanakan pengelolaan 
pemotongan hewan dan sarana dan prasarana RPH. 

8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD-RPH pada Dinas 
Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang. 

9. Zoonosis adalah penyakit yang dapat berjangkit dari hewan 
kepada manusia atau sebaliknya. 

10. Epidemi adalah munculnya penyakit hewan menular yang 
sifatnya mewabah. 

11. Kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) adalah segala 
urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan 
yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak 
langsung mempengaruhi kesehatan manusia. 
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12. Hewan potong adalah sapi, kerbau, 
kuda, kambing, domba dan babi. 

13. Pemotongan hewan potong adalah 
kegiatan untuk menghasilkan daging 
yang terdiri dari pemeriksaan ante 
mortem, penyembelihan, penyelesaian 
penyembelihan dan pemeriksaan post 
mortem. 

14. Pemeriksaan ante mortem adalah 
pemeriksaan kesehatan hewan potong 
sebelum disembelih. 

15. Pemeriksaan post mortem adalah 
pemeriksaan daging dan bagian-
bagiannya setelah penyelesaian 
penyembelihan. 

16. Daging adalah bagian-bagian hewan 
yang disembelih atau dibunuh dan lazim 
dimakan manusia, kecuali yang telah 
diawetkan dengan cara lain dari pada 
pendinginan. 

17. Ternak adalah hewan peliharaan yang 
kehidupannya diatur dan diawasi oleh 
manusia serta dipelihara khusus sebagai 
penghasil bahan dan jasa yang berguna 
bagi kepentingan manusia. 

18. Ternak besar betina bertanduk adalah 
sapi dan kerbau. 

19. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya 
disebut RPH adalah suatu bangunan 
atau kompleks bangunan dengan disain 
tertentu yang digunakan sebagai tempat 



75 
 

penyembelihan ternak bagi konsumsi 
masyarakat umum. 

20. Usaha pemotongan hewan adalah 
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 
perorangan atau Badan Hukum yang 
melaksanakan pemotongan milik sendiri 
atau milik pihak lain atau menjual jasa 
pemotongan hewan. 

21. Pengusaha pemotongan hewan adalah 
orang atau Badan Hukum yang 
melaksanakan usaha pemotongan 
hewan. 

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang 
selanjutnya disebut SKRD adalah Surat 
Keputusan yang mencantumkan 
besarnya jumlah retribusi terutang. 

23. Cap S adalah ternak besar betina 
bertanduk yang setelah diadakan 
pemeriksaan tidak produktif dan boleh 
dipotong. 
 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 
(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana 
TeknisDinas (UPTD) Rumah Potong Hewan pada Dinas 
Peternakandan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang. 
(2) UPTD-RPH sebagaimana ayat (1) dimaksud adalah UPTD-
RPHdengan wilayah kerja seluruh RPH di Kabupaten Malang. 
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BAB III 
ORGANISASI 

Pasal 3 
 
(1) Susunan Organisasi UPTD-RPH terdiri dari: 

a. Kepala UPTD; 
b. Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Urusan Retribusi; 
d. Urusan Kesehatan Daging. 

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Urusan sebagaimana 
dimaksudpada ayat (1) dibantu oleh Tenaga Fungsional 
sesuai dengan bidang keahliannya. 

(3) Bagan Struktur Organisasi UPTD-RPH sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
BAB IV 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
Pasal 4 

 
(1) UPTD-RPH berkedudukan sebagai Unsur Pelaksana 
sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 
penunjang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten 
Malang. 
(2) UPTD-RPH dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang 
dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 
(3) Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, UPTD-RPH dibina 
dan dikoordinasikan dengan Bidang Kesehatan Hewan dan 
Kesmavet. 
 



77 
 

Pasal 5 
 
UPTD-RPH mempunyai tugas: 
a. melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengelolaan 

RPH; 
b.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai bidang dan tugasnya. 
 

Pasal 6 
 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 UPTD-RPH mempunyai fungsi: 
a. pelaksana tugas-tugas teknis di bidang proses pemotongan 

hewan; 
b. pelaksana bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha 

pemotongan hewan; 
c. pelaksana pemungutan retribusi RPH; 
d. pengelola administrasi umum yang meliputi: keuangan, 

kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat dan pelaporan; 
e. pengawasan dan pengendali pemotongan hewan. 
 

BAB V 
URAIAN TUGAS 
Bagian Pertama 
Kepala UPTD 

Pasal 7 
 

Kepala UPTD mempunyai tugas: 
a.memimpin, merencanakan, melaksanakan dan 

mengkoordinasikan kebijakan Kepala Dinas dalam 
pengelolaan manajemen RPH; 
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b. mengelola dan merawat sarana dan prasarana RPH; 
c. mensosialisasikan Peraturan Daerah tentang RPH dan 

peraturan lainnya; 
d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku 

usaha pemotongan hewan; 
e. mengevaluasi dan melaporkan aktifitas kegiatan RPH 

kepada Kepala Dinas; 
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai bidang dan tugasnya. 
 

Bagian Kedua 
Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal 8 
 

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas: 
a. menyelenggarakan administrasi umum yang meliputi 

keuangan, kepegawaian dan perlengkapan; 
b. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 

UPTD; 
c. mengelola benda-benda berharga, dan aset-aset UPTD; 
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala 

UPTD sesuai bidang dan tugasnya. 
 

Bagian Ketiga 
Urusan Retribusi 

Pasal 9 
 
Urusan Retribusi mempunyai tugas: 
a. melaksanakan pemungutan retribusi pemotongan hewan 

sesuai peraturan perundangan yang berlaku; 
b. melaporkan hasil penarikan retribusi kepada Kepala UPTD; 
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c. melaksanakan pendataan terhadap pendataan potensi 
Pendapatan Asli Daerah (PAD); 

d. mencatat administrasi pembukuan dan mengelola benda 
berharga; 

e. mengkoordinasikan hasil kegiatan pemungutan dengan 
Urusan Tata Usaha dan Urusan Kesehatan daging; 

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD 
sesuai bidang dan tugasnya. 

 
Bagian Keempat 

Urusan Kesehatan Daging 
Pasal 10 

 
Urusan Kesehatan Daging mempunyai tugas: 
a. melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum 

dipotong dan sesudah dipotong; 
b. melaksanakan pengambilan sampel daging untuk dilakukan 

pemeriksaan laboratorium; 
c. melaksanakan dan menjaga hygiene dan sanitasi lingkungan 

RPH; 
d. melaporkan hasil pemeriksaan kesehatan hewan dan daging 

kepada Kepala UPTD; 
e. melakukan koordinasi dalam melaksanakan tugas dengan 

Urusan Tata Usaha dan Urusan Retribusi; 
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD 

sesuai bidang dan tugasnya. 
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BAB VI 
TATA KERJA 

Pasal 11 
 
Kepala UPTD wajib menyusun rencana kerja yang mengacu 
pada rencana strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan 
Hewan dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan 
bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing. 
 

BAB VII 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM 

JABATAN 
Pasal 12 

 
(1) Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan 

diberhentikan sesuai dengan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku. 

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila 
berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah 
diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
Pasal 13 

 
(1) Jabatan Kepala UPTD tidak dapat dirangkap. 
(2) Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, 

maka Kepala Dinas dapat menunjuk personil yang berada 
di UPTD-RPH yang memiliki pangkat tertinggi atau yang 
mampu melaksanakan tugas. 
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BAB VIII 
PEMBIAYAAN 

Pasal 14 
 
Pembiayaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah 
Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Kabupaten Malang dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Malang. 
 
 
 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 15 
 
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan lain 
yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan 
tidak berlaku lagi. 
 

BAB X 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 16 
 
Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan 
Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan 
ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. 
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BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Malang. 
 
Diundangkan di Malang  Ditetapkan di Malang 
Tanggal 11 Pebruari 2009 tanggal 11 Pebruari 2009 
 
 
Plt. SEKRETARIS DAERAH    BUPATI 
MALANG 
ttd.          ttd. 
 
 
ABDUL MALIK   SUJUD PRIBADI 
 
NIP. 510 081 899 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN MALANG 
TAHUN 2009 NOMOR 8/D 
BUPATI MALANG 
ttd. 
SUJUD PRIBADI 
 
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG 
NOMOR : 8 TAHUN 2009 
TANGGAL : 11 Pebruari 2009 
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Lampiran 8. Peraturan Menteri Pertanian Republik 
Indonesia 
 

 
BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
 

No.60, 2010  KementerianPertanian. Rumah Potong 
Hewan.Unit Penanganan Daging. 

 
 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK 
INDONESIA 

NOMOR 13/Permentan/OT.140/1/2010 
TENTANG 

PERSYARATAN RUMAH POTONG HEWAN 
RUMINANSIA DAN 

UNIT PENANGANAN DAGING (MEAT CUTTING PLANT) 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
 
 

Menimbang :   
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(a) Bahwa dalam rangka menjamin pangan asal hewan 
khususnya karkas, daging, dan jeroan ruminansia yang 
aman, sehat, utuh dan halal diperlukan Rumah Potong 
Hewan yang memenuhi persyaratan; 

(b) Bahwa kegiatan pemotongan hewan ruminansia 
mempunyai risiko penyebaran dan/atau penularan 
penyakit hewan menular termasuk penyakit zoonotik 
dan/atau penyakit yang ditularkan melalui daging (meat 
borne disease) yang mengancam kesehatan manusia, 
hewan, dan lingkungan; 

(c) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b tersebut di atas dan untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 
Kesehatan Hewan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dipandang perlu 
menetapkan Persyaratan Rumah Potong Hewan 
Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting 
Plant) dengan Peraturan Menteri Pertanian; Mengingat :  
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang 

Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656); 

(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3821); 

(3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
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2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437); 

(4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran 
Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5015); 

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 
tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner 
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253); 

(6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 
tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3952); 

(7) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 
tentang Standardisasi Nasional Indonesia 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 99, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020); 

(8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 
tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424); 

(9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4737); 

(10) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah 
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(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761); 

(11) Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 

(12) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang 
Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen; 

(13) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 

(14) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 
58/Permentan/OT.210/3/2005 tentang Pelaksanaan 
Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian; 

(15) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
299/Kpts/Kp.140/7/2005 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Departemen Pertanian, jis Peraturan 
Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/ 
2007 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
22/Permentan/ OT.140/4/2008; 

(16) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 
341/Kpts/Kp.140/9/2005 Tentang Kelengkapan 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian 
juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
12/Permentan/OT.140/2/2007; 

(17) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman 
Sertifikasi Kontrol Veteriner; 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :   
PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG 
PERSYARATAN RUMAH POTONG HEWAN 
RUMINANSIA DAN UNIT PENANGANAN DAGING 
(MEAT CUTTING PLANT). 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
(1) Ruminansia besar adalah ternak memamah biak yang 

terdiri dari ternak ruminansia besar, seperti sapi dan 
kerbau, serta ternak ruminansia kecil, seperti kambing 
dan domba. 

(2) Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan 
RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan 
dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan 
sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi 
masyarakat umum. 

(3) Unit Penanganan Daging (meat cutting plant) yang 
selanjutnya disebut dengan UPD adalah suatu bangunan 
atau kompleks bangunan dengan disain dan syarat 
tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk 
melakukan pembagian karkas, pemisahan daging dari 
tulang, dan pemotongan daging sesuai topografi karkas 
untuk menghasilkan daging untuk konsumsi masyarakat 
umum. 
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(4) Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau 
sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air 
dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang 
dihabitatnya. 

(5) Karkas ruminansia adalah bagian dari tubuh ternak 
ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal, 
dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki 
mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan 
ambing, ekor serta lemak yang berlebih, dapat berupa 
karkas segar hangat (hot carcass), segar dingin (chilled 
carcass) atau karkas beku (frozen carcass). 

(6) Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas yang 
lazim, aman, dan layak dikonsumsi oleh manusia, terdiri 
atas potongan daging bertulang dan daging tanpa tulang, 
dapat berupa daging segar hangat, segar dingin (chilled) 
atau karkas beku (frozen). 

(7) Karkas atau daging segar dingin (chilled) adalah karkas 
atau daging yang mengalami proses pendinginan setelah 
penyembelihan sehingga temperatur bagian dalam 
karkas atau daging antara 0ºC dan 4ºC. 

(8) Karkas atau daging segar beku (frozen) adalah karkas 
atau daging yang sudah mengalami proses pembekuan 
di dalam blast freezer dengan temperatur internal karkas 
atau daging minimum minus18ºC. 

(9) Jeroan (edible offal) adalah isi rongga perut dan rongga 
dada dari ternak ruminansia yang disembelih secara 
halal dan benar sehingga aman, lazim, dan layak 
dikonsumsi oleh manusia dapat berupa jeroan dingin 
atau beku. 

(10) Pemeriksaan ante-mortem (ante-mortem inspection) 
adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum 
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disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa 
berwenang. 

(11) Pemeriksaan post-mortem (post-mortem inspection) 
adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah 
disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa 
berwenang. 

(12) Pemotongan hewan adalah kegiatan untuk 
menghasilkan daging hewan yang terdiri dari 
pemeriksaan ante-mortem, penyembelihan, 
penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post-
mortem. 

(13) Penyembelihan hewan adalah kegiatan mematikan 
hewan hingga tercapai kematian sempurna dengan cara 
menyembelih yang mengacu kepada kaidah 
kesejahteraan hewan dan syariah agama Islam. 

(14) Penanganan daging hewan adalah kegiatan yang 
meliputi pelayuan, pembagian karkas, pembagian 
potongan daging, pembekuan, pendinginan, 
pengangkutan, penyimpanan dan kegiatan lain untuk 
penjualan daging. 

(15) Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan 
pemerintah yang ditunjuk oleh 
Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan 
pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner 
di RPH dan/atau UPD. 

(16) Dokter hewan penanggungjawab teknis adalah dokter 
hewan yang ditunjuk oleh Manajemen RPH dan/atau 
UPD berdasarkan rekomendasi dari Gubernur/Bupati/ 
Walikota yang bertanggungjawab dalam pemeriksaan 
ante-mortem dan post-mortem serta pengawasan di 
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bidang kesehatan masyarakat veteriner di RPH dan/atau 
UPD. 

(17) Daerah kotor adalah daerah dengan tingkat pencemaran 
biologik, kimiawi dan fisik yang tinggi. 

(18) Daerah bersih adalah daerah dengan tingkat pencemaran 
biologik, kimiawi dan fisik yang rendah. 

(19) Desinfeksi adalah penerapan bahan kimia dan/atau 
tindakan fisik untuk mengurangi/menghilangkan 
mikroorganisme. 

(20) Kandang penampung adalah kandang yang digunakan 
untuk menampung hewan potong sebelum pemotongan 
dan tempat dilakukannya pemeriksaan ante-mortem. 

(21) Kandang isolasi adalah kandang yang digunakan untuk 
mengisolasi hewan potong yang ditunda 
pemotongannya karena menderita atau dicurigai 
menderita penyakit tertentu. 

(22) Zoonosis adalah suatu penyakit infeksi yang secara 
alami ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya. 

(23) Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya 
disingkat Kesmavet adalah segala urusan yang 
berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang 
secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi 
kesehatan manusia. 

 
Pasal 2 

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dan dasar 
hukum bagi setiap orang dan pemerintah daerah dalam 
membangun dan mengembangkan RPH dan UPD. 
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Pasal 3 
Ruang lingkup peraturan ini meliputi Persyaratan RPH; 
Persyaratan UPD; Persyaratan Higiene-sanitasi; Pengawasan 
Kesehatan Masyarakat Veteriner; Izin RPH, Izin dan Jenis 
Usaha Usaha Pemotongan Hewan; Sumber Daya Manusia; 
Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup. 
 
 

BAB II 
PERSYARATAN RUMAH POTONG HEWAN 

Bagian Kesatu 
Persyaratan Teknis RPH 

 
Pasal 4 

RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan 
daging yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta berfungsi 
sebagai sarana untuk melaksanakan: 
(1) Pemotongan hewan secara benar, (sesuai dengan 

persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, 
kesejahteraan hewan dan syariah agama); 

(2) Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante-
mortem inspection) dan pemeriksaan karkas, dan jeroan 
(post-mortem inspektion) untuk mencegah penularan 
penyakit zoonotik ke manusia; 

(3) Pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis 
yang ditemukan pada pemeriksaan ante-mortem dan 
pemeriksaan post-mortem guna pencegahan, 
pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan 
menular dan zoonosis di daerah asal hewan. 
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Pasal 5 
(1) Untuk mendirikan rumah potong wajib memenuhi 

persyaratan administratif dan persyaratan teknis. 
(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundangan. 
(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
(a) Lokasi; 
(b) Sarana pendukung; 
(c) Konstruksi dasar dan disain bangunan; 
(d) Peralatan. 

 
Bagian Kedua 

Persyaratan Lokasi 
 

Pasal 6 
 
(1) Lokasi RPH harus sesuai dengan dengan Rencana Umum 

Tata Ruang Daerah (RUTRD) dan Rencana Detil Tata 
Ruang Daerah (RDTRD) atau daerah yang diperuntukkan 
sebagai area agribisnis. 

(2) Lokasi RPH harus memenuhi persyaratan paling kurang 
sebagai berikut: 
(a) Tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, 

bau, debu dan kontaminan lainnya; 
(b) Tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran 

lingkungan; 
(c) Letaknya lebih rendah dari pemukiman; 
(d) Mempunyai akses air bersih yang cukup untuk 

pelaksanaan pemotongan hewan dan kegiatan 
pembersihan serta desinfeksi; 
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(e) Tidak berada dekat industri logam dan kimia; 
(f) Mempunyai lahan yang cukup untuk pengembangan 

RPH; 
(g) Terpisah secara fisik dari lokasi kompleks RPH Babi 

atau dibatasi dengan pagar tembok dengan tinggi 
minimal 3 (tiga) meter untuk mencegah lalu lintas 
orang, alat dan produk antar rumah potong. 

 
 

Bagian Ketiga 
Persyaratan Sarana Pendukung 

 
Pasal 7 

RPH harus dilengkapi dengan sarana/prasarana pendukung 
paling kurang meliputi: 
(1) Akses jalan yang baik menuju RPH yang dapat dilalui 

kendaraan pengangkut hewan potong dan kendaraan 
daging; 

(2) Sumber air yang memenuhi persyaratan baku mutu air 
bersih dalam jumlah cukup, paling kurang 1.000 
liter/ekor/hari; 

(3) Sumber tenaga listrik yang cukup dan tersedia terus 
menerus; 

(4) Fasilitas penanganan limbah padat dan cair. 
 

Bagian Keempat 
Persyaratan Tata Letak, Disain, dan Konstruksi 
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Pasal 8 
(1) Kompleks RPH harus dipagar, dan harus memiliki pintu 

yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan 
keluarnya karkas, dan daging. 

(2) Bangunan dan tata letak dalam kompleks RPH paling 
kurang meliputi: 
(a) Bangunan utama; 
(b) Area penurunan hewan (unloading sapi) dan 

kandang penampungan/kandang istirahat hewan; 
(c) Kandang penampungan khusus ternak ruminansia 

betina produktif; 
(d) Kandang isolasi; 
(e) Ruang pelayuan berpendingin (chilling room); 
(f) Area pemuatan (loading) karkas/daging; 
(g) Kantor administrasi dan kantor Dokter Hewan; 
(h) Kantin dan mushola; 
(i) Ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan 

barang pribadi (locker)/ruang ganti pakaian; 
(j) Kamar mandi dan WC; 
(k) Fasilitas pemusnahan bangkai dan/atau produk yang 

tidak dapat dimanfaatkan atau insinerator; 
(l) Sarana penanganan limbah; 
(m) Rumah jaga. 

(3) Dalam kompleks RPH yang menghasilkan produk akhir 
daging segar dingin (chilled) atau beku (frozen) harus 
dilengkapi dengan: 
(a) Ruang pelepasan daging (deboning room) dan 

pemotongan daging (cutting room); 
(b) Ruang pengemasan daging (wrapping and packing); 
(c) Fasilitas chiller; 
(d) Fasilitas freezer dan blast freezer; 



95 
 

(e) Gudang dingin (cold storage). 
(4) RPH berorientasi ekspor dilengkapi dengan laboratorium 

sederhana. 
 

Pasal 9 
(1) Bangunan utama RPH sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 ayat (2) huruf a harus memiliki daerah kotor yang 
terpisah secara fisik dari daerah bersih. 

(2) Daerah kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
(a) Area pemingsanan atau perebahan hewan, area 

pemotongan dan area pengeluaran darah; 
(b) Area penyelesaian proses penyembelihan (pemisahan 

kepala, keempat kaki sampai metatarsus dan 
metakarpus, pengulitan, pengeluaran isi dada dan isi 
perut); 

(c) Ruang untuk jeroan hijau; 
(d) Ruang untuk jeroan merah; 
(e) Ruang untuk kepala dan kaki; 
(f) Ruang untuk kulit; dan 
(g) Pengeluaran (loading) jeroan. 
 
Daerah bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi area untuk: 
(a) Pemeriksaan post-mortem; 
(b) Penimbangan karkas; 
(c) Pengeluaran (loading) karkas/daging. 
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Pasal 10 
Disain dan konstruksi dasar seluruh bangunan dan peralatan 
RPH harus dapat memfasilitasi penerapan cara produksi yang 
baik dan mencegah terjadinya kontaminasi. 
 

Pasal 11 
Bangunan utama RPH harus memenuhi persyaratan: 
(1) Tata ruang didisain sedemikian rupa agar searah dengan 

alur proses serta memiliki ruang yang cukup, sehingga 
seluruh kegiatan pemotongan hewan dapat berjalan baik 
dan higienis, dan besarnya ruangan disesuaikan dengan 
kapasitas pemotongan; 

(2) Adanya pemisahan ruangan yang jelas secara fisik 
antara “daerah bersih” dan “daerah kotor”; 

(3) Memiliki area dan fasilitas khusus untuk melaksanakan 
pemeriksaan postmortem; 

(4) Lampu penerangan harus mempunyai pelindung, mudah 
dibersihkan dan mempunyai intensitas cahaya 540 luks 
untuk area pemeriksaan post-mortem, dan 220 luks 
untuk area pengerjaan proses pemotongan; 

(5) Dinding bagian dalam berwarna terang dan paling 
kurang setinggi 3 meter terbuat dari bahan kedap air, 
tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap 
benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi 
serta tidak mudah mengelupas; 

(6) Dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian 
yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk 
meletakkan barang; 

(7) Lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah 
korosif, tidak licin, tidak toksik, mudah dibersihkan dan 
didesinfeksi dan landai ke arah saluran pembuangan; 
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(8) Permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak 
ada celah atau lubang, jika lantai terbuat dari ubin, maka 
jarak antar ubin diatur sedekat mungkin dan celah antar 
ubin harus ditutup dengan bahan kedap air; 

(9) Lubang ke arah saluran pembuangan pada permukaan 
lantai dilengkapi dengan penyaring; 

(10) Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus 
berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm; 

(11) Sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus 
berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm; 

(12) Di daerah pemotongan dan pengeluaran darah harus 
didisain agar darah dapat tertampung; 

(13) Langit-langit didisain agar tidak terjadi akumulasi 
kotoran dan kondensasi dalam ruangan, harus berwarna 
terang, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah 
mengelupas, kuat, mudah dibersihkan, tidak ada lubang 
atau celah terbuka pada langit-langit; 

(14) Ventilasi pintu dan jendela harus dilengkapi dengan 
kawat kasa untuk mencegah masuknya serangga atau 
dengan menggunakan metode pencegahan serangga 
lainnya; 

(15) Konstruksi bangunan harus dirancang sedemikian rupa 
sehingga mencegah tikus atau rodensia, serangga dan 
burung masuk dan bersarang dalam bangunan; 

(16) Pertukaran udara dalam bangunan harus baik; 
(17) Kusen pintu dan jendela, serta bahan daun pintu dan 

jendela tidak terbuat dari kayu, dibuat dari bahan yang 
tidak mudah korosif, kedap air, tahan benturan keras, 
mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan bagian 
bawahnya harus dapat menahan agar tikus/rodensia 
tidak dapat masuk; 
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(18) Kusen pintu dan jendela bagian dalam harus rata dan 
tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai 
tempat untuk meletakkan barang. 

 
Pasal 12 

(1) Area penurunan (unloading) ruminansia harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 
(a) Dilengkapi dengan fasilitas untuk menurunkan 

ternak (unloading) dari atas kendaraan angkut ternak 
yang didisain sedemikian rupa sehingga ternak tidak 
cedera akibat melompat atau tergelincir; 

(b) Ketinggian tempat penurunan/penaikan sapi harus 
disesuaikan dengan ketinggian kendaraan angkut 
hewan; 

(c) Lantai sejak dari tempat penurunan hewan sampai 
kandang penampungan harus tidak licin dan dapat 
meminimalisasi terjadinya kecelakaan; 

(d) Harus memenuhi aspek kesejahteraan hewan. 
(2) Kandang penampung dan istirahat hewan harus 

memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut: 
(a) Bangunan kandang penampungan sementara atau 

kandang istirahat paling kurang berjarak 10 meter 
dari bangunan utama; 

(b) Memiliki daya tampung 1,5 kali dari rata-rata jumlah 
pemotongan hewan setiap hari; 

(c) Ventilasi (pertukaran udara) dan penerangan harus 
baik; 

(d) Tersedia tempat air minum untuk hewan potong 
yang didisain landai ke arah saluran pembuangan 
sehingga mudah dibersihkan; 
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(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) Atap terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan 
dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan 
hujan; 

(h) Terdapat jalur penggiringan hewan (gang way) dari 
kandang menuju tempat penyembelihan, dilengkapi 
dengan pagar yang kuat di kedua sisinya dan 
lebarnya hanya cukup untuk satu ekor sehingga 
hewan tidak dapat kembali ke kandang; 

(i) Jalur penggiringan hewan yang berhubungan 
langsung dengan bangunan utama didisain sehingga 
tidak terjadi kontras warna dan cahaya yang dapat 
menyebabkan hewan yang akan dipotong menjadi 
stres dan takut. 

 
Pasal 13 

(1) Untuk melindungi populasi ternak ruminansia betina 
produktif, harus dilakukan pencegahan pemotongan 
ternak ruminansia betina produktif di RPH. 

(2) Ternak ruminansia betina yang berdasarkan pemeriksaan 
ante-mortem sebagai ternak betina produktif harus 
ditampung dalam kandang khusus yang memenuhi 
persyaratan paling kurang sebagai berikut: 
(a) Kandang penampung ternak ruminansia betina 

produktif dapat merupakan kandang penampung 
yang terpisah atau merupakan bagian kandang 
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penampungan hewan, tetapi memiliki batas yang 
jelas; 

(b) Fungsi kandang penampungan untuk menampung 
ternak ruminansia betina produktif hasil seleksi 
hewan yang akan dipotong di RPH, sekaligus 
sebagai tempat isolasi untuk ternak yang tidak boleh 
dipotong; 

(c) Syarat kandang penampungan ternak ruminansia 
betina produktif harus sama dengan syarat kandang 
penampungan ternak; 

(d) Dilengkapi dengan kandang jepit untuk pemeriksaan 
status reproduksi. 

 
Pasal 14 

Kandang isolasi harus memenuhi persyaratan paling kurang 
sebagai berikut: 
(1) Terletak pada jarak terjauh dari kandang penampung dan 

bangunan utama, serta dibangun di bagian yang lebih 
rendah dari bangunan lain; 

(2) Memiliki ventilasi dan penerangan yang baik; 
(3) Dilengkapi dengan tempat air minum yang didisain landai 

ke arah saluran pembuangan sehingga mudah 
dibersihkan; 

(4) 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; 

(5) Saluran pembuangan didisain sehingga aliran 
pembuangan dapat mengalir lancar; 

(6) Atap terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat 
melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan. 
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Pasal 15 
Ruang pendingin/pelayuan (chilling room) harus memenuhi 
persyaratan paling kurang sebagai berikut: 
(1) Ruang pendingin/pelayuan terletak di daerah bersih; 
(2) Besarnya ruang disesuaikan dengan jumlah karkas yang 

dihasilkan dengan mempertimbangkan jarak antar karkas 
paling kurang 10 cm, jarak antara karkas dengan dinding 
paling kurang 30 cm, jarak antara karkas dengan lantai 
paling kurang 50 cm, dan jarak antar baris paling kurang 
1 meter; 

(3) Konstruksi bangunan harus memenuhi persyaratan: 
(a) Tinggi dinding pada tempat proses pemotongan dan 

pengerjaan karkas minimal 3 meter; 
(b) 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; 

(c) Lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak 
mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan 
keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta 
tidak mudah mengelupas; 

(d) Lantai tidak licin dan landai ke arah saluran 
pembuangan; 

(e) Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus 
berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm; 

(f) Sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus 
berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm; 

(g) Langit-langit harus berwarna terang, terbuat dari 
bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, 
tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan; 
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(h) Intensitas cahaya dalam ruang 220 luks. 
(4) Bangunan dan tata letak pendingin/pelayuan harus 

mengikuti persyaratan seperti bangunan utama; 
(5) Ruang didisain agar tidak ada aliran air atau limbah cair 

lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang 
pendingin/pelayuan; 

(6) Ruang dilengkapi dengan alat penggantung karkas yang 
didisain agar karkas tidak menyentuh lantai dan dinding; 

(7) Ruang mempunyai fasilitas pendingin dengan suhu ruang 
– 4 oC sampai + 4 oC, kelembaban relatif 85-90% dengan 
kecepatan udara 1 sampai 4 meter per detik; 

(8) Suhu ruang dapat menjamin agar suhu bagian dalam 
daging maksimum +8 oC; 

(9) Suhu ruang dapat menjamin agar suhu bagian dalam 
jeroan maksimum +4 oC. 

 
Pasal 16 

Area pemuatan (loading) karkas dan/atau daging ke dalam 
kendaraan angkut karkas dan/atau daging harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 
(1) Dapat meminimalisasi terjadinya kontaminasi silang pada 

karkas dan/atau daging; 
(2) Ketinggian lantai harus disesuaikan dengan ketinggian 

kendaraan angkut karkas dan/atau daging; 
(3) Dilengkapi dengan fasilitas pengendalian serangga, 

seperti pemasangan lem serangga; 
(4) Memiliki fasilitas pencucian tangan. 
 

Pasal 17 
Kantor administrasi dan kantor Dokter Hewan harus 
memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut: 
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(1) Memiliki ventilasi dan penerangan yang baik; 
(2) Luas kantor administrasi disesuaikan dengan jumlah 

karyawan, didisain untuk keselamatan dan kenyamanan 
kerja, serta dilengkapi dengan ruang pertemuan; 

(3) Kantor Dokter Hewan harus terpisah dengan kantor 
administrasi. 

 
Pasal 18 

Kantin dan mushola harus memenuhi persyaratan paling 
kurang sebagai berikut: 
(1) Memiliki ventilasi dan penerangan yang baik; 
(2) Luas ruang disesuaikan dengan jumlah karyawan; 
(3) Kantin didisain agar mudah dibersihkan, dirawat dan 

memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan. 
 

Pasal 19 
Ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan barang 
pribadi/ruang ganti pakaian (locker) harus memenuhi 
persyaratan: 
(1) Memiliki ventilasi dan penerangan yang baik; 
(2) Terletak di bagian masuk karyawan atau pengunjung; 
(3) Tempat istirahat karyawan harus dilengkapi dengan 

lemari untuk setiap karyawan yang dilengkapi kunci 
untuk menyimpan barang-barang pribadi; 

(4) Locker untuk pekerja ruang kotor harus terpisah dari 
locker pekerja bersih. 

 
Pasal 20 

Kamar mandi dan WC harus memenuhi persyaratan paling 
kurang sebagai berikut: 
(1) Memiliki ventilasi dan penerangan yang baik; 
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(2) Masing-masing daerah kotor dan daerah bersih memiliki 
paling kurang satu unit kamar mandi dan WC; 

(3) Saluran pembuangan dari kamar mandi dan WC dibuat 
khusus ke arah “septic tank”, terpisah dari saluran 
pembuangan limbah proses pemotongan; 

(4) Dinding bagian dalam dan lantai harus terbuat dari bahan 
yang kedap air, tidak mudah korosif, mudah dirawat serta 
mudah dibersihkan dan didesinfeksi; 

(5) Jumlah kamar mandi dan WC disesuaikan dengan jumlah 
karyawan, minimal 1 unit untuk 25 karyawan. 

 
Pasal 21 

Fasilitas pemusnahan bangkai dan/atau produk yang tidak 
dapat dimanfaatkan atau insinerator harus memenuhi 
persyaratan paling kurang sebagai berikut: 
(1) Dibangun dekat dengan kandang isolasi; 
(2) Dapat memusnahkan bangkai dan/atau produk yang tidak 

dapat dimanfaatkan secara efektif tanpa menimbulkan 
pencemaran lingkungan; 

(3) Didisain agar mudah diawasi dan mudah dirawat serta 
memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan. 

 
Pasal 22 

Sarana penanganan limbah harus memenuhi persyaratan: 
(1) Memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang 

dihasilkan; 
(2) Didisain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak 

menimbulkan bau dan memenuhi persyaratan kesehatan 
lingkungan; 
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(3) Sesuai dengan rekomendasi upaya pengelolaan 
lingkungan (UKL) dari Dinas yang membidangi fungsi 
kesehatan lingkungan. 

 
Pasal 23 

Rumah jaga harus memenuhi persyaratan paling kurang 
sebagai berikut: 
(1) Dibangun masing-masing di pintu masuk dan di pintu 

keluar kompleks RPH; 
(2) Memiliki ventilasi dan penerangan yang baik; 
(3) Atap terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat 

melindungi petugas dari panas dan hujan; 
(4) Didisain agar memenuhi persyaratan keamananan dan 

keselamatan kerja, serta memungkinkan petugas jaga 
dapat mengawasi dengan leluasa keadaan di sekitar RPH 
dari dalam rumah jaga. 

 
Pasal 24 

Ruang pelepasan daging (deboning room) dan 
pembagian/pemotongan daging (cutting room) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, harus memenuhi 
persyaratan paling kurang sebagai berikut: 
(1) Disain dan konstruksi dasar ruang pelepasan daging dan 

ruang pembagian/pemotongan daging harus dapat 
memfasilitasi proses pembersihan dan desinfeksi 
dengan efektif; 

(2) Memiliki ventilasi dan penerangan yang cukup; 
(3) Didisain untuk dapat mencegah masuk dan 

bersarangnya serangga, burung, rodensia, dan binatang 
pengganggu lainnya di dalam ruang produksi; 



106 
 

(4) Lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah 
korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, 
tidak berlubang, tidak licin dan landai ke arah saluran 
pembuangan, mudah dibersihkan dan didesinfeksi, tidak 
mudah mengelupas, serta apabila lantai terbuat dari 
ubin, maka jarak antar ubin diatur sedekat mungkin dan 
celah antar ubin harus ditutup dengan bahan kedap air; 

(5) Dinding terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah 
korosif, tidak toksik, memiliki insulasi yang baik, dan 
berwarna terang, dan dinding bagian dalam dilapisi 
bahan kedap air setinggi minimal 3 meter dengan 
permukaan rata, tidak ada celah/lubang, mudah 
dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah 
mengelupas; 

(6) Dinding bagian dalam harus rata dan tidak ada bagian 
yang memungkinkan dipakai sebagai tempat untuk 
meletakkan barang; 

(7) Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus 
berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm, dan 
sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus 
berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm; 

(8) Langit-langit harus dibuat sedemikian rupa untuk 
mencegah terjadinya akumulasi debu dan kotoran, 
meminimalisasi terjadinya kondensasi, pertumbuhan 
jamur, dan terjadinya keretakan, serta mudah 
dibersihkan; 

(9) Jendela dan ventilasi harus didisain untuk menghindari 
terjadinya akumulasi debu dan kotoran, mudah 
dibersihkan dan selalu terawat dengan baik; 

(10) Kusen pintu dan jendela, serta bahan daun pintu dan 
jendela tidak terbuat dari kayu, dibuat dari bahan yang 
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tidak mudah korosif, kedap air, tahan benturan keras, 
mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan bagian 
bawahnya harus dapat menahan agar tikus/rodensia 
tidak dapat masuk; 

(11) Kusen pintu dan jendela bagian dalam harus rata dan 
tidak ada bagian yang memungkinkan dipakai sebagai 
tempat untuk meletakkan barang; 

(12) Pintu dilengkapi dengan tirai plastik untuk mencegah 
terjadinya variasi temperatur dan didisain dapat 
menutup secara otomatis; 

(13) Selama proses produksi berlangsung temperatur 
ruangan harus dipertahankan 15 oC. 
 

Pasal 25 
Disain dan konstruksi dasar ruang pengemasan daging harus 
sama dengan persyaratan disain dan konstruksi dasar ruang  
dalam Pasal 24 pelepasan dan pembagian/pemotongan daging 
sebagaimana dimaksud. 
 

Pasal 26 
Disain dan konstruksi dasar ruang pembekuan cepat (blast 
freezer) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
(1) Kapasitas ruangan disesuaikan dengan jumlah produk 

yang akan dibekukan; 
(2) Disain dan konstruksi dasar ruang pembekuan cepat harus 

sama dengan persyaratan disain dan konstruksi dasar 
ruang pelepasan dan pembagian/pemotongan daging 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; 

(3) Ruang didisain agar tidak ada aliran air atau limbah cair 
lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang 
pembeku; 



108 
 

(4) Ruang dilengkapi dengan alat pendingin yang memiliki 
kipas (blast freezer) yang mampu mencapai dan 
mempertahankan temperatur ruangan di bawah - 18oC 
dengan kecepatan udara minimum 2 meter per detik. 

 
Pasal 27 

Ruang penyimpanan beku (cold storage) harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 
(1) Kapasitas ruang disesuaikan dengan jumlah produk beku 

yang disimpan; 
(2) Disain dan konstruksi dasar ruang penyimpanan beku 

harus sama dengan persyaratan disain dan konstruksi 
dasar ruang pelepasan dan pembagian/pemotongan 
daging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; 

(3) Ruang didisain agar tidak ada aliran air atau limbah cair 
lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang 
penyimpanan beku; 

(4) Dilengkapi dengan fasilitas pendingin sebagai berikut: 
(a) Memiliki ruang penyimpanan berpendingin yang 

mampu mencapai dan mempertahankan secara 
konstan temperatur daging pada +4 oC hingga - 4oC 
(chilled meat); - 2 oC hingga - 8oC (frozen meat); 
atau �-18oC (deep frozen), serta kapasitas ruangan 
harus mempertimbangkan sirkulasi udara dapat 
bergerak bebas; 

(b) Ruang penyimpanan berpendingin dilengkapi dengan 
thermometer atau display suhu yang diletakkan pada 
tempat yang mudah dilihat. 
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Pasal 28 
(1) RPH berorientasi ekspor harus mempunyai fasilitas 

laboratorium sederhana untuk pelaksanaan pemeriksaan 
dan pengujian produk, peralatan, air, petugas dan 
lingkungan produksi yang diperlukan dalam rangka 
monitoring penerapan praktek higiene di RPH. 

(2) RPH berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan RPH yang telah memperoleh 
Sertifikat NKV Level I. 

(3) Jenis pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi pemeriksaan organoleptik, 
pengujian kimiawi sederhana, seperti uji awal 
pembusukan daging dan uji kesempurnaan pengeluaran 
darah, pengujian cemaran mikroba seperti Total Plate 
Count (TPC), Coliform, E. coli, Staphylococcus sp., 
Salmonella sp., serta pengujian parasit. 

(4) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut: 
(a) Letak laboratorium berdekatan dengan kantor dokter 

hewan; 
(b) Tata ruang dan peralatan laboratorium harus 

mempertimbangkan faktor keselamatan dan 
kenyamanan kerja; 

(c) Konstruksi lantai, dinding dan langit-langit harus 
memenuhi persyaratan paling kurang tertutup dengan 
enamel berkualitas baik atau dengan cat epoksi, 
ataupun bahan lainnya yang memiliki permukaan 
yang halus, kedap air, mudah dibersihkan dan 
didesinfeksi serta mudah perawatannya; 
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(d) Penerangan dalam laboratorium memiliki intensitas 
cahaya 540 luks dan dilengkapi dengan lampu 
berpelindung; 

(e) Ventilasi di dalam ruang harus baik, dilengkapi 
dengan alat pendingin (air conditioner) ruangan 
untuk mengurangi jumlah partikel yang terdapat 
dalam udara dan untuk meminimalkan kemungkinan 
terjadinya variasi temperatur; 

(f) Untuk keselamatan kerja petugas, laboratorium 
dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran, alarm 
(tanda bahaya) dan sarana P3K; 

(g) Memiliki ruang dan fasilitas khusus masing-masing 
untuk penyimpanan sampel, peralatan dan media; 

(h) Dilengkapi dengan sarana pencuci tangan. 
 
 

Bagian Kelima 
Persyaratan Peralatan 

 
Pasal 29 

(1) Seluruh peralatan pendukung dan penunjang di RPH 
harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, 
mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat. 

(2) Seluruh peralatan dan permukaan yang kontak dengan 
daging dan jeroan tidak boleh terbuat dari kayu dan 
bahan-bahan yang bersifat toksik, misalnya seng, 
polyvinyl chloride/ PVC tidak mudah korosif, mudah 
dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat. 

(3) Seluruh peralatan logam yang kontak dengan daging dan 
jeroan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah 
berkarat atau korosif (terbuat dari stainless steel atau 
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logam yang digalvanisasi), kuat, tidak dicat, mudah 
dibersihkan dan mudah didesinfeksi serta mudah dirawat. 

(4) Pelumas untuk peralatan yang kontak dengan daging dan 
jeroan harus food grade (aman untuk pangan). 

(5) Sarana pencucian tangan harus didesain sedemikian rupa 
sehingga tidak kontak dengan telapak tangan, dilengkapi 
dengan fasilitas seperti sabun cair dan pengering, dan 
apabila menggunakan tissue harus tersedia tempat 
sampah. 

(6) Peralatan untuk membersihkan dan mendesinfeksi ruang 
dan peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup 
sehingga proses pembersihan dan desinfeksi bangunan 
dan peralatan dapat dilakukan secara baik dan efektif. 

(7) Bangunan utama paling kurang harus dilengkapi dengan: 
(a) Alat untuk memfiksasi hewan (Restraining box); 
(b) Alat untuk menempatkan hewan setelah disembelih 

(Cradle); 
(c) Alat pengerek karkas (Hoist); 
(d) Rel dan alat penggantung karkas yang didisain agar 

karkas tidak menyentuh lantai dan dinding; 
(e) Fasilitas dan peralatan pemeriksaan post-mortem, 

meliputi: 
I. Meja pemeriksaan hati, paru, limpa dan jantung; 

II.  Alat penggantung kepala. 
(f) Peralatan untuk kegiatan pembersihan dan 

desinfeksi; 
(g) Timbangan hewan, karkas dan daging. 

(8) Ruang jeroan paling kurang harus dilengkapi dengan 
fasilitas dan peralatan untuk: 
(a) Mengeluarkan isi jeroan; 
(b) Mencuci jeroan; 
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(c) Menangani dan memproses jeroan. 
(9) Ruang pelepasan daging dan pemotongan karkas dan/atau 

daging paling kurang dilengkapi dengan: 
(a) Meja stainless steel; 
(b) Talenan dari bahan polivinyl; 
(c) Mesin gergaji karkas dan/atau daging (bone saw 

electric); 
(d) Mesin pengiris daging (slicer); 
(e) Mesin penggiling daging (mincer/grinder); 
(f) Pisau yang terdiri dari pisau trimming dan pisau 

cutting; 
(g) Fasilitas untuk mensterilkan pisau yang dilengkapi 

dengan air panas; 
(h) Metal detector. 

(10) Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan kesehatan 
masyarakat veteriner di RPH, dokter hewan penanggung 
jawab di RPH dan/atau petugas pemeriksa harus 
disediakan peralatan paling kurang terdiri dari: 
(a) Pakaian pelindung diri; 
(b) Pisau yang tajam dan pengasah pisau; 
(c) Stempel karkas. 

(11) Perlengkapan standar untuk pekerja pada proses 
pemotongan meliputi pakaian kerja khusus, apron plastik, 
tutup kepala dan sepatu boot yang harus disediakan 
paling kurang 2 (dua) set untuk setiap pekerja. 

(12) Pada setiap pintu masuk bangunan utama, harus 
dilengkapi dengan peralatan untuk mencuci tangan yang 
dilengkapi dengan sabun, desinfektan, foot dip dan sikat 
sepatu, dengan jumlah disesuaikan dengan jumlah 
pekerja. 
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(13) Peralatan untuk membersihkan dan mendesinfeksi ruang 
dan peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup agar 
dapat dipastikan bahwa seluruh proses pembersihan dan 
desinfeksi dapat dilakukan secara baik dan efektif. 

BAB III 
PERSYARATAN UNIT PENANGANAN DAGING 

(MEAT CUTTING PLANT) 
Bagian Kesatu 

Persyaratan Teknis Unit Penanganan Daging 
 

Pasal 30 
(1) UPD wajib memenuhi persyaratan administratif dan 

persyaratan teknis. 
(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-
undangan. 

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi persyaratan: 
(a) Lokasi; 
(b) Sarana pendukung; 
(c) Konstruksi dasar dan disain bangunan; 
(d) Peralatan. 

 
Bagian Kedua 

Persyaratan Lokasi 
 

Pasal 31 
(1) Lokasi UPD harus sesuai dengan dengan Rencana Umum 

Tata Ruang Daerah (RUTRD) dan Rencana Detil Tata 
Ruang Daerah (RDTRD) atau lokasi yang diperuntukkan 
sebagai area agribisnis. 
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(2) Lokasi UPD harus memenuhi persyaratan paling kurang 
sebagai berikut: 
(a) Tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, 

bau, debu, dan kontaminan lainnya; 
(b) Tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran 

lingkungan; 
(c) Letaknya lebih rendah dari pemukiman; 
(d) Memiliki akses air bersih yang cukup untuk 

pelaksanaan penanganan daging dan kegiatan 
pembersihan serta desinfeksi; 

(e) Tidak berada dekat industri logam dan kimia. 
 

Bagian Ketiga 
Persyaratan Sarana Pendukung 

 
Pasal 32 

UPD harus dilengkapi dengan sarana pendukung paling 
kurang meliputi: 
(1) Sarana jalan yang baik menuju UPD yang dapat dilalui 

kendaraan pengangkut daging; 
(2) Suplai air yang memenuhi persyaratan baku mutu air 

bersih dalam jumlah cukup dan terus menerus; 
(3) Sumber tenaga listrik yang cukup; 
(4) Sarana penanganan limbah dan sistem saluran 

pembuangan limbah yang didisain agar aliran limbah 
mengalir dengan lancar, mudah diawasi dan mudah 
dirawat, tidak mencemari tanah, tidak menimbulkan bau 
dan dijaga agar tidak menjadi sarang tikus atau rodensia. 
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Bagian Keempat 
Persyaratan Tata Letak, Konstruksi Dasar, dan Disain 

 
Pasal 33 

(1) Persyaratan bangunan dan tata letak dalam kompleks 
UPD paling kurang meliputi: 
(a) Bangunan utama 

I. Ruang pelepasan daging (deboning) dan 
pembagian/pemotongan daging (meat cutting); 

II.  Ruang pengemasan; 
III.  Ruang pembekuan cepat (blast freezer); 
IV.  Ruang penyimpanan dingin (cold storage). 

(b) Area penurunan (loading) karkas dan pemuatan 
(unloading) daging ke dalam alat angkut; 

(c) Kantor administrasi dan kantor dokter hewan; 
(d) Kantin dan mushola; 
(e) Ruang istirahat karyawan dan tempat penyimpanan 

barang pribadi/ruang ganti pakaian (locker) kamar 
mandi dan wc; 

(f) Rumah jaga; 
(g) Sarana penanganan limbah. 

(2) Kompleks UPD harus dipagar untuk memudahkan 
penjagaan dan keamanan. 

(3) Disain dan konstruksi dasar bangunan utama UPD harus 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27. 

(4) Disain dan konstruksi dasar ruang kantor administrasi dan 
kantor Dokter Hewan pada UPD harus memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. 
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(5) Disain dan konstruksi dasar kantin dan mushola pada 
UPD harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18. 

(6) Disain dan konstruksi dasar ruang penyimpanan barang 
pribadi (locker)/ruang ganti pakaian pada UPD harus 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19. 

(7) Disain dan konstruksi dasar kamar mandi dan WC pada 
UPD harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20. 

 
Bagian Kelima 

Persyaratan Peralatan 
 

Pasal 34 
(1) Seluruh peralatan pendukung dan penunjang di UPD 

harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, 
mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat. 

(2) Seluruh peralatan dan permukaan yang kontak dengan 
daging dan jeroan tidak boleh terbuat dari kayu dan 
bahan-bahan yang bersifat toksik (misal: seng, polyvinyl 
chloride/ PVC), tidak mudah korosif, mudah dibersihkan 
dan didesinfeksi serta mudah dirawat. 

(3) Seluruh peralatan logam yang kontak dengan daging dan 
jeroan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah 
berkarat atau korosif (terbuat dari stainless steel atau 
logam yang digalvanisasi), kuat, tidak dicat, mudah 
dibersihkan dan mudah didesinfeksi serta mudah dirawat. 

(4) Pelumas untuk peralatan yang kontak dengan daging dan 
jeroan harus food grade (aman untuk pangan). 
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(5) Peralatan untuk membersihkan dan mendesinfeksi ruang 
dan peralatan harus tersedia dalam jumlah cukup 
sehingga proses pembersihan dan desinfeksi bangunan 
dan peralatan dapat dilakukan secara baik dan efektif. 

(6) Ruang penanganan dan pemotongan karkas dan/atau 
daging paling kurang dilengkapi dengan mesin dan 
peralatan: 
(a) Meja stainless steel; 
(b) Talenan dari bahan polivinyl; 
(c) Mesin gergaji karkas/daging (bone saw electric); 
(d) Mesin pengiris daging (slicer); 
(e) Mesin penggiling daging (mincer/grinder); 
(f) Pisau yang terdiri dari pisau trimming dan pisau 

cutting; 
(g) Fasilitas untuk mensterilkan pisau yang dilengkapi 

dengan air panas; 
(h) Metal detector. 

(7) Perlengkapan standar untuk pekerja di ruang penanganan 
dan pemotongan karkas dan/atau daging meliputi pakaian 
kerja khusus, apron plastik, penutup kepala, penutup 
mulut, sarung tangan, dan sepatu boot yang harus 
disediakan paling kurang 2 (dua) set untuk setiap pekerja. 

 
 

BAB IV 
PERSAYRATAN HIGIENE DAN SANITASI 

 
Pasal 35 

(1) Pada RPH dan UPD harus dilengkapi dengan fasilitas 
higiene-sanitasi yang dapat memastikan bahwa cara 
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produksi karkas, daging, dan jeroan dapat diterapkan 
dengan baik dan konsisten. 

(2) Fasilitas higiene-sanitasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus mampu menjamin bahwa proses 
pembersihan dan sanitasi bangunan, lingkungan produksi, 
peralatan, dan baju kerja karyawan dapat diterapkan 
secara efektif. 

(3) Pada setiap pintu masuk bangunan utama, harus memiliki 
fasilitas untuk mencuci sepatu boot yang dilengkapi 
dengan sikat sepatu, dan fasilitas untuk mensucihamakan 
sepatu boot yang dilengkapi desinfektan (foot dipping). 

(4) RPH dan/atau UPD harus memiliki fasilitas cuci tangan 
yang dilengkapi dengan air hangat, sabun dan desinfektan 
serta didisain tidak dioperasikan menggunakan tangan 
atau tidak kontak langsung dengan telapak tangan. 

(5) Fasilitas cuci tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
harus dilengkapi dengan fasilitas pengering tangan, 
apabila menggunakan tisue maka harus disediakan tempat 
sampah bertutup dan tidak dioperasikan dengan tangan. 

(6) Untuk mensucihamakan pisau dan peralatan yang 
digunakan, harus memiliki air bertemperatur tidak kurang 
dari 82oC yang memenuhi persyaratan baku mutu air 
bersih, atau metoda sterilisasi lain yang efektif. 

(7) Tidak menggunakan bahan kimia berbahaya yang tidak 
diperbolehkan digunakan untuk pangan. 

(8) Setiap kali selesai proses pemotongan dan produksi 
karkas, daging, dan jeroan, harus dilakukan proses 
pembersihan dan desinfeksi secara menyeluruh. 

(9) Kebersihan lingkungan di sekitar bangunan utama dalam 
area komplek RPH dan/atau UPD harus dipelihara secara 
berkala, dengan cara: 
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(a) Menjaga kebersihan lingkungan dari sampah, 
kotoran dan sisa pakan; 

(b) Memelihara rumput atau pepohonan sehingga tetap 
terawat; 

(c) Menyediakan fasilitas tempat pembuangan sampah 
sementara di tempattempat tertentu. 

 
Pasal 36 

(1) Higiene personal harus diterapkan pada setiap RPH 
dan/atau UPD. 

(2) Seluruh pekerja yang menangani karkas, daging, dan/atau 
jeroan harus menerapkan praktek higiene meliputi: 
(a) Pekerja yang menangani daging harus dalam kondisi 

sehat, terutama dari penyakit pernafasan dan 
penyakit menular seperti TBC, hepatitis a, tipus, dll; 

(b) Harus menggunakan alat pelindung diri (hair net, 
sepatu bot dan pakaian kerja); 

(c) Selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan/atau 
sanitaiser sebelum dan sesudah menangani produk 
dan setelah keluar dari toilet; 

(d) Tidak melakukan tindakan yang dapat 
mengkontaminasi produk (bersin, merokok, 
meludah, dll) di dalam bangunan utama rumah 
potong. 
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BAB V 
PENGAWASAN KESEHATAN MASYARAKAT 

VETERINER 
 

Pasal 37 
(1) Dalam rangka menjamin karkas, daging, dan jeroan 

yang dihasilkan oleh RPH atau UPD (UPD) memenuhi 
kriteria aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) perlu 
dilakukan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner 
di RPH dan UPD oleh Dokter Hewan Berwenang atau 
Dokter Hewan Penanggung Jawab Perusahaan yang 
disupervisi oleh Dokter Hewan Berwenang. 

(2) Kegiatan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
(a) Penerapan kesehatan hewan di RPH; 
(b) Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih 

(ante-mortem inspection); 
(c) Pemeriksaan kesempurnaan proses pemingsanan 

(stunning); 
(d) Pemeriksaan kesehatan jeroan dan/atau karkas 

(post- mortem inspection); 
(e) Pemeriksaan pemenuhan persyaratan higiene-

sanitasi pada proses produksi. 
(3) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memiliki hak dan akses untuk memasuki ruang 
produksi, melakukan pengawasan, pengambilan sampel, 
penyidikan, pemeriksaan dokumen, memusnahkan 
(condemn) hewan/bangkai, karkas, daging, dan jeroan 
yang tidak memenuhi syarat dan dianggap 
membahayakan kesehatan konsumen. 
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(4) Dokter Hewan Penanggung Jawab Perusahaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak 
untuk memasuki ruang produksi, melakukan 
pengawasan, pengambilan sampel, pemeriksaan 
dokumen, memusnahkan (condemn) hewan/bangkai, 
karkas, daging, dan/atau jeroan yang tidak memenuhi 
syarat dan dianggap membahayakan kesehatan 
konsumen. 

(5) Pemeriksaan ante-mortem sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b dilakukan di kandang penampungan 
sementara atau peristirahatan hewan, kecuali apabila 
atas pertimbangan dokter hewan berwenang dan/atau 
dokter hewan penanggung jawab perusahaan, 
pemeriksaan tersebut harus dilakukan di dalam kandang 
isolasi, kendaraan pengangkut atau alat pengangkut lain. 

(6) Pemeriksaan post-mortem sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf d dilakukan segera setelah penyelesaian 
penyembelihan, dan pemeriksaan dilakukan terhadap 
kepala, karkas dan/atau jeroan. 

(7) Pemeriksaan pemenuhan persyaratan higiene-sanitasi 
pada proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf e dilakukan terhadap pemeliharaan sanitasi 
bangunan, lingkungan produksi, peralatan, proses 
produksi dan higiene personal. 

(8) Karkas, daging, dan/atau jeroan yang telah lulus 
pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem harus 
distempel oleh Dokter Hewan Penanggung Jawab RPH 
yang berisi informasi tentang “Di Bawah Pengawasan 
Dokter Hewan” dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV). 

(9) Kesimpulan hasil pengawasan kesehatan masyarakat 
veteriner yang menyatakan karkas, daging, dan/atau 
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jeroan tersebut aman, sehat, dan utuh dinyatakan dalam 
Surat Keterangan Kesehatan Daging (SKKD) yang 
ditandatangani oleh Dokter Hewan Berwenang di RPH 
atau di UPD dengan format SKKD, seperti format 
model 1. 

(10) Surat Keterangan Kesehatan Daging sebagaimana 
dimaksud pada ayat (9) harus disertakan pada peredaran 
karkas, daging, dan/atau jeroan. 

(11) Dokter Hewan Penanggung Jawab Perusahaan memiliki 
kewajiban untuk membuat laporan hasil pengawasan 
kesmavet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada 
Dokter Hewan Berwenang. 

(12) Dokter Hewan Berwenang wajib membuat laporan hasil 
pengawasan kesmavet sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota. 

 
 

BAB VI 
IZIN MENDIRIKAN RUMAH POTONG HEWAN DAN 

IZIN USAHA PEMOTONGAN HEWAN 
Bagian Kesatu 

Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan 
 

Pasal 38 
(1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan 

RPH harus memiliki izin mendirikan RPH. 
(2) Izin mendirikan RPH sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diberikan oleh Bupati/Walikota. 
(3) Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dalam memberikan izin mendirikan RPH harus 
memperhatikan persyaratan teknis RPH. 
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(4) Izin mendirikan RPH sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak dapat dipindah tangankan kepada setiap orang 
atau badan usaha lain tanpa persetujuan tertulis dari 
pemberi izin. 

 
Bagian Kedua 

Izin Usaha Pemotongan Hewan dan/atau Penanganan Daging 
 

Pasal 39 
(1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha 

pemotongan hewan dan/atau penanganan daging harus 
memiliki izin usaha dari Bupati/Walikota sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Bupati/Walikota dalam memberikan izin usaha 
pemotongan hewan dan/atau penanganan daging harus 
memperhatikan persyaratan teknis tata cara pemotongan 
dan penanganan daging ternak ruminansia sesuai dengan 
peraturan perundangan. 

(3) Izin usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan 
daging tidak dapat dipindah tangankan kepada setiap 
orang atau badan usaha lain. 

(4) Izin usaha pemotongan hewan dan/atau penanganan 
daging dapat dicabut, apabila: 
(a) Kegiatan pemotongan dan/atau penanganan daging 

dilakukan di RPH atau UPD yang tidak memiliki izin 
mendirikan RPH; 

(b) Melanggar persyaratan teknis tata cara pemotongan 
dan/atau penanganan daging ternak ruminansia 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan; 
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(c) Tidak melakukan kegiatan pemotongan hewan dalam 
jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut setelah 
izin diberikan; 

(d) Tidak memiliki NKV, setelah jangka waktu yang 
ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. 

 
Pasal 40 

(1) Berdasarkan pola pengelolaannya, usaha pemotongan 
hewan dan/atau penanganan daging dibedakan menjadi 3 
(tiga) jenis: 
(a) Jenis I : RPH dan/atau milik pemerintah daerah yang 

dikelola oleh pemerintah daerah dan sebagai jasa 
pelayanan umum; 

(b) Jenis II : RPH dan/atau UPD milik swasta yang 
dikelola sendiri atau dikerjasamakan dengan swasta 
lain; 

(c) Jenis III : RPH dan/atau UPD milik pemerintah 
daerah yang dikelola bersama antara pemerintah 
daerah dan swasta. 

(2) RPH dan/atau UPD dengan pola pengelolaan Jenis II dan 
Jenis III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan 
huruf c, selain menyelenggarakan kegiatan pemotongan 
ternak milik sendiri harus memberikan jasa pelayanan 
pemotongan dan/atau penanganan daging bagi 
masyarakat yang membutuhkan. 

(3) Berdasarkan kelengkapan fasilitas proses pelayuan 
(aging) karkas, usaha pemotongan hewan dibedakan 
menjadi 2 (dua) kategori: 
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(a) Kategori I : usaha pemotongan hewan di RPH tanpa 
fasilitas pelayuan karkas, untuk menghasilkan karkas 
hangat; 

(b) Kategori II : usaha pemotongan hewan di RPH 
dengan fasilitas pelayuan karkas, untuk 
menghasilkan karkas dingin (chilled) dan/atau beku 
(frozen). 

(4) Bagi usaha pemotongan kategori II sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dilengkapi dengan 
fasilitas rantai dingin hingga ke tingkat konsumen. 

 
 

BAB VII 
SUMBER DAYA MANUSIA 

 
Pasal 41 

(1) Setiap RPH dan/atau UPD harus dibawah pengawasan 
dokter hewan berwenang di bidang kesehatan masyarakat 
veteriner yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. 

(2) Setiap RPH harus mempekerjakan paling kurang satu 
orang dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggung 
jawab teknis pengawasan kesehatan masyarakat veteriner 
di RPH. 

(3) Dokter hewan penanggung jawab teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas di RPH 
sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh dokter 
hewan berwenang. 

(4) Dokter hewan penanggung jawab teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap 
dokter hewan berwenang di bidang kesehatan masyarakat 
veteriner. 
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(5) Setiap RPH selain mempekerjakan dokter hewan 
penanggung jawab teknis dapat mempekerjakan paling 
kurang satu orang tenaga pemeriksa daging (keurmaster) 
dibawah pengawasan dokter hewan penanggung jawab 
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(6) Setiap RPH wajib mempekerjakan paling kurang satu 
orang juru sembelih halal. 

(7) UPD wajib mempekerjakan paling kurang: 
(a) Satu orang petugas sebagai penanggung jawab 

teknis; 
(b) Satu orang tenaga ahli pemotong daging berdasarkan 

topografi karkas (butcher). 
(8) Dokter hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

a harus memenuhi persyaratan paling kurang: 
(a) Mempunyai keahlian di bidang meat inspector yang 

diakui oleh organisasi profesi dokter hewan dan 
diverifikasi oleh Otoritas Veteriner; 

(b) Mempunyai keahlian di bidang reproduksi yang 
diakui oleh organisasi profesi dokter hewan dan 
diverifikasi oleh Otoritas Veteriner. 

(9) Petugas penanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7) huruf a harus memenuhi persyaratan paling 
kurang mempunyai sertifikat pelatihan sistem jaminan 
keamanan pangan. 

(10) Tenaga pemeriksa daging sebagaimana dimaksud ayat (2) 
huruf b harus memenuhi persyaratan paling kurang 
mempunyai sertifikat sebagai juru uji daging yang 
mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Otoritas 
Veteriner. 

(11) Juru sembelih halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c harus memenuhi persyaratan paling kurang 
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mempunyai sertifikat sebagai juru sembelih halal yang 
dikeluarkan oleh lembaga berwenang. 

(12) Tenaga ahli pemotong daging paling kurang harus 
mempunyai sertifikat sebagai tenaga ahli pemotong 
daging yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang. 

 
Pasal 42 

(1) Pelatihan penyegaran kompetensi bagi seluruh SDM 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat 
diselenggarakan oleh manajemen RPH atau Gubernur 
atau Menteri Pertanian. 

(2) Penyelengaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mengacu kepada Pedoman yang ditetapkan oleh 
Direktur Jenderal Peternakan bekerjasama dengan Badan 
Sumberdaya Manusia, Kementerian Pertanian. 

 
 

BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 43 

(1) RPH dan/atau UPD yang pada waktu dikeluarkannya 
Peraturan ini belum memenuhi persyaratan yang yang 
diatur dalam Peraturan ini, harus menyesuaikan dengan 
Peraturan ini paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak 
Peraturan ini ditetapkan. 

(2) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, Keputusan Menteri 
Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/9/1986 tentang 
Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha 
Pemotongan Hewan, dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 
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BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 44 

Peraturan ini mulai berlakukan pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
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