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DITENGAH PANDEMI VIRUS CORONA/COVID-19 
UPT. KLINIK HEWAN TETAP BUKA UNTUK 

MELAYANI HEWAN KESAYANGAN ANDA
Oleh: Drh. Rachmad Wahyudi, M.Si (Han)/ UPT. Klinik Hewan

Pelayanan kesehatan hewan di UPT. Klinik Hewan 
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi 
Sumatera Utara telah di buka kembali setelah 
beberapa saat ditutup terkait mewabahnya penyakit 
menular yang disebabkan oleh Virus Corona atau 
yang lebih dikenal dengan COVID-19. Pembukaan 
pelayanan kesehatan hewan sekaligus dalam rangka 
memperingati Hari Rabies Sedunia yang diperingati 
setiap Bulan September tentunya dengan mematuhi 
Protokol Kesehatan yang sudah di tetapkan. Yaitu: 

1. Memakai Masker 
2. Mencuci tangan dengan sabun atau desinfektan 

ditempat yang sudah disediakan.
3. Mengambil nomer antrian/ Pendaftaran
4. Menunggu diluar gedung
5. Hanya satu pemilik yang boleh masuk menemani 

hewannya
6. Menjaga Jarak
7. Masuk ruangan dengan memakai alas kaki yang 

sudah disediakan

Gambar 1. Banner Protokol Kesehatan 

Gambar 2. Dokter Hewan sedang melakukan vaksinasi Rabies
 

Gambar 3. Paramedis sedang mengukur suhu tubuh Hewan

Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan 
keselamatan dan dijauhkan dari Penyakit Corona ini, 
Untuk itu konsultasi dan periksakan kesehatan hewan 
kesayangan anda secara rutin ke Dokter Hewan 
terdekat atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Klinik 
Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 
Provinsi Sumatera Utara Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 7 
No. 255 persis di seberang KODAM. 

Pandemi Covid -19 yang terjadi belakangan ini amat 
banyak mempengaruhi sektor usaha. Banyak sekali 
usaha yang tutup karena krisis yang disebabkan 
pandemi yang terjadi. Namun, tak bisa dipungkiri 
bahwa terdapat banyak usaha baru yang bermunculan 
di masa pandemi ini, dengan berbagai konsep 
bisnis milenial yang mengunggulkan kecanggihan 
teknologi informasi. Terdapat berbagai tantangan dan 
juga peluang usaha di era pandemi covid-19 ini yang 
sangat menarik untuk diraih.

Pertanian dan peternakan menjadi sektor penopang 
bagi masyarakat di tengah pandemi. Bahan pangan 
kebutuhan pokok hasil dari pertanian seperti beras, 
sayur-sayuran, umbi-umbian dan lain sebagainya 
merupakan salah satu kebutuhan primer bagi 
masyarakat yang harus terpenuhi dalam kondisi 
apapun, termasuk kondisi pandemi covid 19. Hal ini 
membuat usaha perdagangan bahan pokok menjadi 
salah satu sektor yang bertahan bahkan semakin 
melonjak permintaannya ditengah pandemi.

Menghadapi pandemi, pelaku usaha peternakan 
dituntut untuk melakukan perubahan cara berpikir 
dan sikap mental. Pandemi Covid 19 juga menuntut 
pelaku usaha peternakan membekali diri dengan 
skill dan inovasi baru, mengganti rutinitas yang 
biasa saja, menuju rutinitas yang luar biasa, melalui 
langkah-langkah keberlanjutan usahanya khususnya 
pada di bidang agribisnis peternakan. Pelaku usaha 
peternakan saat ini mulai bangkit dan melakukan 
adaptasi memasuki fase adaptasi kebiasaan baru 
dengan menyiapkan rencana matang yang siap untuk 
bangkit kembali. Tatanan new normal menuntut 
pelaku usaha peternakan beraktivitas dengan standar 
protokol kesehatan dan mengikui tren perubahan 
masyarakat.

Pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan Menjaga 
Fundamental Sektor Riil POJK No11/POJK.03/2020 
tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai 
Kebijakan Counter Cyclical. Restrukturisasi kredit/ 

pembiayaan yang dilakukan antara lain dengan 
memberikan penundaan keringanan pembayaran 
angsuran melalui program restrukturisasi bagi 
kredit/ pembiayaan dengan jangka waktu 1 tahun. 
Restrukturisasi dilakukan dengan cara penurunan 
suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan 
tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, 
penambahan fasilitas kredit/ pembiayaan dan atau 
konversi kredit/ pembiayaan menjadi penyertaan 
modal sementara. Pemberdayaan selanjutnya terhadap 
pelaku usaha peternakan yakni usaha peternakan 
memiliki berbagai resiko kematian di antaranya 
diakibatkan oleh karena kecelakaan, bencana alam 
termasuk wabah penyakit, Berkenaan hal tersebut, 
maka sesuai UU No19/2013 tentang Perlindungan 
dan Pemberdayaan Petani dan Peraturan Menteri 
Pertanian No40/Permentan/ SR.230/7/2015 tentang 
Fasiltasi Asuransi Pertanian diperlukan Asuransi 
Pertanian. Sejak 2016 pemerintah telah memberikan 
Asuransi Usaha Ternak Sapi dan Kerbau (AUTS/K) yang 
tidak dibebankan biaya kepada peternak melalui dana 
APBN dan APBD sehingga memberikan kepastian 
usaha peternakan sapi/ kerbau bagi pelaku usaha 
peternakan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan 
Peternakan Provinsi Sumatera Utara

M. Azhar Harahap, SP., M.MA
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