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Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik (KIP) dan Peraturan Gubernur Sumatera 
Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi 
dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi 
Sumatera Utara sebagai dasar hukum yang 
menjadi acuan bagi Dinas Ketahanan Pangan 
dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara untuk 
berkomitmen dalam meningkatkan layanan 
informasi kepada masyarakat.

Ada berbagai media yang digunakan oleh Dinas 
Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi 
Sumatera Utara dalam hal menyebarluaskan 
informasi terkait perkembangan kondisi 
pembangunan ketahanan pangan dan 
peternakan di Provinsi Sumatera Utara. Salah 
satu media itu antara lain  Buletin Dinas 
Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi 
Sumatera Utara yang diterbitkan setiap 3 
(tiga) bulan sekali. Lewat media ini banyak 
informasi penting yang dapat disampaikan 
kepada publik untuk memberikan edukasi 
kepada masyarakat seputar kegiatan, program, 
even serta permasalahan dan solusi terkait 
ketahanan pangan dan peternakan di Provinsi 
Sumatera Utara.

Disamping penggunaan media massa atau 
media sosial. Kantor Dinas Ketahanan Pangan 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan 
Peternakan Provinsi Sumatera Utara

M. Azhar Harahap, SP., M.MA

dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara juga 
telah dilengkapi dengan fasilitas pelayanan 
informasi seperti ruang receptionist, ruang 
tunggu dan ruang layanan informasi yang 
kesemuanya ditujukan untuk memberi 
pelayanan maksimal kepada masyarakat. 
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Website Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 
Provinsi Sumatera Utara berisikan tentang data-
data ketahanan pangan dan peternakan Provinsi 
Sumatera Utara, profil dinas, edukasi dan berita 
kegiatan serta promosi program/ kegiatan.

 
B.  Buletin

Cetak buletin Dinas Ketahanan Pangan dan 

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap 
orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan 
sosialnya serta merupakan bagian penting bagi 
ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi 
merupakan hak asasi manusia  dan keterbukaan 
informasi publik merupakan sarana dalam 
mengoptimalkan pengawasan publik terhadap 
penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya 
dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan 
publik sebagaimana yang diamanatkan dalam 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sebagai bukti komitmen Dinas Ketahanan Pangan 
dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara terhadap 
keterbukaan informasi publik maka telah dirancang, 
disusun dan direncanakan kegiatan Penyebarluasan 
Informasi dan Publikasi Ketahanan Pangan dan 
Peternakan yang dituangkan dalam Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 Nomor 
2.03.01.01.06.03.5.2 sebagai acuan pelaksanaan 
dan penganggaran kegiatan tersebut.

Dalam pelaksanaannya penyebarluasan informasi 
dan publikasi ketahanan pangan dan peternakan 
dilakukan dalam bentuk berbagi informasi lewat 
website, cetak buletin, baliho serta media sosial 
lainnya seperti whats app, face book dan Instagram.

A.  Website

Untuk bisa mengakses website Dinas Ketahanan 
Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera 
Utara dapat dibuka lewat alamat web http://
dishanpangternak.sumutprov.go.id. 

PELAKSANAAN KEGIATAN PENYEBARLUASAN 
INFORMASI DAN PUBLIKASI DINAS KETAHANAN 

PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI 
SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

Oleh: M. Syawal Lubis, SPt / Staf Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik
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Peternakan Provinsi Sumatera Utara dilakukan 
setiap 3 bulan sekali dan dibagikan kepada Bidang 
serta UPT Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 
Provinsi Sumatera Utara serta OPD Ketahanan 
Pangan dan Peternakan  di Kabupaten/Kota.
      
C. Spanduk, Baliho dan Banner
Isi pesan pada Spanduk, Baliho dan Banner yang 
berlokasi di loby dan halaman kantor Dinas 
Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi 
Sumatera Utara adalah mengenai iklan layanan 
serta edukasi dan sosialisasi ke masyarakat . 

Spanduk

Baliho

     
        

Banner

          
 

D. Whatsapp (WA) 
WA sebagai jaringan komunikasi yang sangat efektif 
digunakan saat ini pada Dinas Ketahanan Pangan 
dan Peternakan Provsu. Group WA yang dibangun 
ada yang bersifat internal dan eksternal.

• Group WA yang bersifat internal
Sebagai media komunikasi antar Pimpinan dan 
ASN di Lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan 
Peternakan Provinsi Sumatera Utara.

• Group WA yang bersifat eksternal
Sebagai media komunikasi antar Pimpinan dan 
ASN di Lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan 
Peternakan Provinsi Sumatera Utara dengan OPD 
Kabupaten/Kota serta OPD Provinsi.

 
H. Portal PPID
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi 
Sumatera Utara bertindak sebagai Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 
Pembantu berkewajiban untuk mengunggah data-
data yang terbuka untuk publik pada portal PPID 
melalui website PPID Provinsi Sumatera Utara. 
Informasi yang sudah diunggah pada portal PPID 
(ppid.sumutprov.go.id) seperti Profil Dinas, Struktur 
Organisasi, Visi dan Misi, Tugas dan Fungsi, LAKIP 
dan RENJA.

 
 

E. Facebook

F. Instagram

G. Aplikasi
Aplikasi E-DKPP berisikan tentang data-data 
ketahanan pangan dan peternakan Provinsi 
Sumatera Utara. Untuk dapat mengakses aplikasi ini 
dapat dibuka pada alamat edkpp.dishanpangternak.
sumutprov.go.id/
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Berbagai cara dilakukan Dinas Ketahanan Pangan 
dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara untuk 
mempercepat tercapainya tujuan Diversifikasi 
Pangan Lokal di Wilayah Sumatera Utara. Selain 
gerakan Kampanye Diversifikasi Pangan Lokal 
Sumber Karbohidrat Non Beras kepada Kader 
Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 
Provinsi Sumatera Utara juga melakukan 
Diversifikasi Pangan Lokal melalui Eskalasi UMKM 
Pangan Lokal.

Kegiatan eskalasi pangan lokal dilakukan 
dengan menyediakan outlet pangan lokal/ Galeri 
Pangan Lokal dengan menggandeng UMKM 
Pangan Lokal dari beberapa kabupaten/kota 
untuk mempromosikan beberapa jenis produk 
panganan lokal dalam bentuk snack/cemilan yang 
dipromosikan di Galeri Pangan Lokal yang telah 
tersedia. 

Selain di promosikan di Galeri Pangan Lokal, 

promosi produk juga dilakukan secara online, 
sehingga diharapkan bisa menambah nilai jual 
dan lebih dikenal masyarakat. Adapun produk 
panganan yang dipromosikan disini antara lain, 
aneka keripik berbahan dasar pangan lokal, kue 
basah, rengginang, sambal andaliman dan produk 
panganan lokal Sumatera Utara lainnya. 
 
Galeri Pangan Lokal binaan Dinas Ketahanan 
Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera 
Utara berlokasi di Jl. Abd. Haris Nasution No. 24 
Pangkalan Mashyur, Kecamatan Medan Johor, 
bersebelahan dengan Toko Tani Indonesia dan UPT. 
Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan 
yang juga merupakan bagian yang tak terpisahkan 
dari satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan 
Peternakan Provinsi Sumatera Utara. Berada di 
lokasi yang sangat strategis, di jalan lintas yang 
ramai dilintasi kendaraan membuat Galeri Pangan 
Lokal mempunyai nilai tersendiri. 

Secara umum, kegiatan eskalasi ini bertujuan 
untuk menurunkan ketergantungan konsumsi 
beras dan meningkatkan konsumsi pangan lokal 
sumber karbohidrat melalui pembinaan UMKM 
Pangan sebagai penyedia pangan. Semua upaya 

GALERI PANGAN LOKAL SUMATERA UTARA
Binaan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 

Provinsi Sumatera Utara
Oleh: Eka Retvina D, SKM / Staf Seksi 

Kelembagaan Kemanan Pangan Bidang 
Konsumsi dan Keamanan Pangan

yang dilakukan diharapkan dapat mendukung 
percepatan diversifikasi pangan dan bermuara 
pada peningkatan kualitas sumber daya manusia 
Indonesia yang sehat, aktif, produktif dan berdaya 
saing.

Dokumentasi Galeri Pangan Lokal

Produk sambal andaliman khas Sumatera Utara

Olahan keripik dari pangan lokal

Olahan kue basah dari pangan lokal

Memperkenalkan pangan lokal ke masyarakat 
sekitar

Beberapa pembeli yang datang langsung ke outlet

Bazaar pangan lokal di Jl. A.H Nasution No. 24 
Medan
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Sesuai amanat Peraturan Menteri Pertanian Republik 
Indonesia Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 
tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal 
Tumbuhan disebutkan bahwa pelaku usaha wajib 
mendaftarkan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) 
yang diedarkanya. Definisi Pangan Segar Asal 
Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah 
pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi 
langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan 
baku pangan olahan yang mengalami pengolahan 
minimal meliputi pencucian, pengupasan, 
pendinginan, pembekuan, pemotongan, 
pengeringan, penggaraman, pencampuran, 
penggilingan, pencelupan (blanching), dan/atau 
proses lain tanpa penambahan bahan tambahan 
pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong 
lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa 
simpan. PSAT yang wajib didaftarkan adalah PSAT 
yang diedarkan dalam bentuk dikemas dan diberi 
label.

Pelayanan Jaminan Keamanan PSAT ditingkat 
Provinsi dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan 
Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara 
melalui UPT. Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan 
Pangan selaku pelaksana teknis tugas dan fungsi 
Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah. 
Dimana Pelayanan jaminan keamanan PSAT tingkat 
Provinsi diantaranya: (1)Pendaftaran Pangan Segar 
Asal Tumbuhan (PSAT) yaitu Pangan Dalam Negeri 
(PD) baik itu PSAT domestik  maupun PSAT Import 
yang dikemas ulang sebelum diperdagangkan; (2)
Penilaian penerapan level sanitasi hygiene;  (3)
Pendaftaran rumah pengemasan (packing house); 
(4)Sertifikasi Prima 3 dan Prima 2;  (5) Rekomendasi 
ekspor berupa pelayanan Health Certificate (HC). 
Hingga saat ini pendaftaran Pangan Segar Asal 
Tumbuhan produksi dalam negeri (PD) di Provinsi 

PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN 
SEGAR ASAL TUMBUHAN

MELALUI PENERAPAN STANDARISASI
Oleh: Yuli Sagala, SP / Staf Seksi Pengawasan Keamanan Pangan UPT. Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

Sumatera Utara masih didominasi oleh komoditi 
Beras. PSAT yang telah terdaftar ditandai dengan 
nomor pendaftaran KEMTAN PD 12.xx-x.x.xx-xx-
xxxx-xx/xxxx pada kemasan PSAT tersebut.  

Beras adalah salah satu jenis pangan segar asal 
tumbuhan dan merupakan kebutuhan pokok 
masyarakat Indonesia. Hal ini menjadikan beras 
itu sendiri secara tidak langsung sebagai faktor 
penentu dalam dunia politik dan inflasi suatu 
negara khususnya negara ASEAN (konsumen 
beras).  Sehingga peredaran beras di pasaran 
harus memiliki jaminan keamanan dan mutu beras.  
Pendaftaran Pangan segar asal tumbuhan adalah 
salah satu wujud jaminan keamanan dan mutu 
PSAT serta merupakan bagian dari pengawasan 
di pre-market. Beras dalam kemasan yang telah 
memiliki nomor pendaftaran diartikan sebagai 
beras dalam kemasan yang legal/memiliki izin 
edar karena telah teruji keamanan dan mutunya 
melalui pengujian laboratorium sesuai regulasi 
yang berlaku. Selain itu tahapan penilaian dalam 
pendaftaran PSAT adalah penilaian penerapan 
cara penanganan pangan segar yang baik serta 
penerapan sanitasi hygiene lingkungan produksi 
(kilang/rumah pengemasan) dan sanitasi hygiene 
personal/pekerja oleh Auditor/tim penilai.

Implementasi penerapan SNI 6128:2020 Beras 
revisi SNI 6128:2015 diharapkan dapat diterima 
oleh pelaku usaha/produsen beras. Standar 
yang ditetapkan tanggal 03 September 2020 ini 
bertujuan untuk menetapkan mutu beras yang 
beredar di pasaran, menjamin keamanan pangan, 
dan mewujudkan persaingan pasar yang sehat. 
Syarat mutu beras pada SNI Beras terbaru ini dinilai 
lebih faktual dan realistis seperti derajat sosoh pada 
beras baik kelas premium maupun medium (I dan 

2) adalah 95% dan kadar air 14% dibandingkan SNI 
6128:2015 derajat sosoh premium 100% dan kadar 
air pada kelas medium 3 maksimal 15%.  Saat SNI 
6128: 2015 beras masih berlaku sepanjang belum 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Namun, 
parameter keamanan maupun mutu beras yang 
dipakai dalam rangka pendaftaran PSAT adalah 
parameter yang diatur dalam Peraturan Menteri 
Pertanian Nomor 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 
tentang kelas mutu beras dan Peraturan Menteri 
Pertanian  53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 untuk 
parameter keamanan pangan.

SNI 6128: 2015 Beras

SNI 6128: 2020 Beras

  

Penerapan Standar Nasional Inonesia (SNI) 
terhadap Pangan Segar Asal Tumbuhan masih 
bersifat sukarela (voluntary) kecuali untuk pangan 
segar asal tumbuhan ekspor dimana negara tujuan 
tidak memberikan syarat tertentu seperti Health 
Certificate (HC), maka SNI menjadi syarat mutlak.        
Salah satu contohnya adalah negara-negara Timur 
Tengah yang mensyaratkan label SNI untuk produk-
produk pangan dari Indonesia yang akan masuk 
ke negara tersebut. Namun, untuk perdagangan 
dalam negeri SNI yang bersifat wajib masih 6 
jenis pangan, yaitu air minum dalam kemasan 
(AMDK), tepung terigu, garam beryodium, kakao, 
gula rafinasi dan minyak goreng. Sehingga untuk 
parameter keamanan pangan segar asal tumbuhan 
masih mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian 
Nomor 53 tahun 2018 yang melampirkan syarat 
keamanan PSAT itu sendiri.

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu 
faktor penentu keberhasilan dalam melaksanakan 
tugas dan fungsi Otoritas Kompeten Keamanan 
Pangan Daerah sebagaimana pelayanan yang 
dimaksud.  UPT. Balai Pengawasan Mutu dan 
Keamanan Pangan berupaya optimal dalam 
melaksanakan setiap pelayanan meskipun belum 
didukung dengan jumlah SDM yang sesuai 
kebutuhan. Dimana berdasarkan analisis kebutuhan 
jabatan fungsional pengawas mutu hasil pertanian 
dibutuhkan sebanyak 4 orang sedangkan jumlah 
yang ada saat ini masih 2 orang. Selain itu UPT. 
BPMKP juga didukung dengan SDM dengan 
kompetensi sebagai analis laboratorium dan analis 
data sistem informasi dalam penyajian data pangan 
segar asal tumbuhan di Provinsi Sumatera Utara 
sehingga data pangan segar asal tumbuhan dapat 
ditelusuri/ bersifat ketelusuran (traceability).

Tidak dipungkiri, keamanan pangan belum menjadi 
bagian/pertimbangan penting bagi sebagian 
masyarakat Indonesia dalam memilih pangan 
segar asal tumbuhan khususnya masyrakat 
ekonomi menengah kebawah. Pertimbangan dalam 
pemenuhan kebutuhan pangan masih dipengaruhi 
jumlah kebutuhan dan harga pangan segar itu 
sendiri. Namun, bagi sebagian lain masyarakat 
telah terjadi peningkatan pemahaman tentang 
konsep keamanan pangan dan standar keamanan 
pangan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga 
keamanan pangan telah menjadi faktor penting 
dalam memilih bahan pangan/PSAT khususnya 
para pelaku gaya hidup sehat (healthy lifestyle) 
seperti pelaku pola makan berbasis tumbuhan 
(vegetarian), Food combining, dan pola makan 
(Diet) sehat lainnya.

Jaminan keamanan dan mutu pangan segar asal 



Buletin Ketahanan Pangan dan Peternakan | Maret 2021 Buletin Ketahanan Pangan dan Peternakan | Maret 2021

9 10

Kepulaun Nias merupakan salah satu kantong 
ternak babi untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara 
dengan populasi 465.353 ekor dimana meliputi 
Kabupaten Nias Selatan 275.334 ekor, kabupaten 
Nias 43.296 ekor, Nias Utara 31.538, Kabupaten 
Nias barat 62.278 ekor dan Kota Gunung Sitoli 
52.907 ekor, dimana dari tanggal 19 September 
2019 hingga awal April 2020 tidak ada kasus 
kematian ternak babi di Kepulaun Nias ini. 

Hingga pada tanggal 21 April 2020 ada laporan 
dari Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan  
Nomor 520/780/distan/2020 tentang Penyampaian 
kasus kematian babi di Kabupaten Nias Selatan 
yang ditujukan ke Balai Veteriner Medan dan 
ditembuskan ke Dinas Ketahanan Pangan dan 
Peternakan Propinsi Sumatera Utara, dimana 
kematian mencapai 200 ekor meliputi 5 kecamatan 
dengan gejala gejala malas makan, muntah darah, 
demam tinggi dan tiga hari kemudian ternaknya 
mati.

Pada tanggal 28 April 2020 ada juga laporan dari 
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten 
Nias nomor 524/1761/Distanhanpangnak/2020 
tentang Laporan penanganan wabah penyakit 
ternak babi yang sedang menyebar di beberapa 

kecamatan se-Kabupaten Nias yang ditujukan ke 
Bupati Nias yang ditembuskan ke Dinas ketahanan 
Pangan dan Peternakan propinsi Sumatera Utara, 
dimana berisi langkah langkah yang sudah 
dilakukan dan saran agar terbentuknya Tim terpadu 
dan keterlibatan OPD lain dalam penanggulangan 
wabah babi tersebut. 

Laporan dari Dinas Ketahanan Pangan dan 
Pertanian Kabupaten Nias Utara nomor 520/786/
DKPP/V/2020 tentang Penyampaian Laporan Kasus 
Penyakit Ternak Babi pada tanggal 05 Mei 2020 
berisikan tentang laporan kematian ternak babi di 
Kabupaten Nias Utara dan juga minta dukungan 
sarana, obat dan desinfektan untuk penanggulangan 
wabah babi tersebut.

LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DILAKUKAN
A.  Langkah-langkah Kabupaten/Kota di Kepulauan 
Nias
1. Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Petugas Kab/Kota melakukan sosialisasi ke 
pasar, pedagang daging babi, Stasiun Radio 
RRI dan masyarakat peternak babi di Kepulaun 
Nias. 

tumbuhan di pre-market dan peredaran dapat 
berjalan dengan efektif dan efisien jika didukung 
dengan regulasi spesifik berupa peraturan daerah/
gubernur tentang keamanan dan mutu pangan. 
Sehingga tidak hanya pelaku usaha, masyarakat 
sebagai konsumen juga mempunyai andil dalam 
tercapainya sistem keamanan pangan segar asal 
tumbuhan. Hingga saat ini provinsi yang memiliki 
regulasi berupa Peraturan Daerah/Peraturan 
Gubernur tentang kewajiban pelaku usaha dalam 
melaksanakan penerapan standar keamanan pangan 
segar asal tumbuhan dan pelayanan pengawasan 
pangan segar asal tumbuhan masih 3 Provinsi yaitu 
DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa 
Timur. Povinsi Sumatera Utara maupun Kota Medan 
belum memiliki peraturan daerah yang mengatur 
tentang keamanan dan mutu pangan. Sehingga 

diperlukan perancangan dan penyusunan Peraturan 
Daerah/Peraturan Gubernur tentang Keamanan 
dan Mutu Pangan yang mencakup standarisasi 
pangan segar asal tumbuhan serta pemberlakuan 
tarif retribusi terhadap pelayanan keamanan dan 
mutu pangan segar asal tumbuhan. Dengan adanya 
peraturan daerah tersebut  diharapkan pangan 
segar asal tumbuhan yang beredar di Provinsi 
Sumatera Utara terjamin keamanan dan mutunya 
serta melalui pelayanan yang diberikan dapat 
menambah pendapatan asli daerah (PAD) melalui 
retribusi perizinan.

Informasi lebih lanjut mengenai Pelayanan Jaminan 
Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dapat 
menghubungi kami melalui : okkpdprovsu@gmail.
com.

LANGKAH-LANGKAH 
PENANGGULANGAN KASUS AFRICAN 
SWINE FEVER (ASF) DI KEPULAUAN 
NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

oleh: drh. Sugeng Kalbar / Kasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Bidang Kesehatan Hewan

Gambar 1.  Sosialisasi di pasar pasar Kabupaten Nias

Gambar 2. Sosialisasi ke Kecamatan Kecamatan dan RRI  
Kabupaten Nias

Gambar 3. Sosialisasi ke seluruh Kecamatan Kabupaten Nias 
Selatan

Gambar 4. Sosialisasi ke Peternak di se-Kelurahan Kota Gunung 
Sitoli



Buletin Ketahanan Pangan dan Peternakan | Maret 2021 Buletin Ketahanan Pangan dan Peternakan | Maret 2021

11 12

Gambar 5. Sosialisasi ke Peternak di Kecamatan Kabupaten  Nias 
Utara

2. Pengobatan dan Pemberian Vitamin

Gambar 6.  Pengobatan ternak babi yang sakit di Kabupaten Nias 
Barat

Gambar 7.  Pengobatan ternak babi yang sakit di Kota Gunung 
Sitoli
Gambar 8. Pengobatan ternak babi yang sakit di Kabupaten Nias 

Selatan

Gambar 9. Pengobatan ternak babi yang sakit di Kabupaten Nias 
Utara

3. Melakukan Sanitasi dan desinfeksi Kandang

Gambar 10. Desinfeksi ke kandang peternak babi di Kabupetan 
Nias barat

Gambar 11. Desinfeksi ke kandang peternak babi di Kota Gunung 
Sitoli

Gambar 12. Desinfeksi ke kandang peternak babi di Kabupaten 
Nias  Selatan
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Gambar 13. Desinfeksi ke kandang peternak babi di Kabupaten 
Nias Utara

4. Melakukan Pengamanan dan Penguburan 
Bangkai

Gambar 14. Pengamanan dan Penguburan Bangkai Babi oleh Tim 
Terpadu  di Kabupaten Nias

Gambar 15. Pengamanan dan Penguburan bangkai oleh Petugas 
dan Masyarakat  di Kota Gunung Sitoli

Gambar 16. Pengamanan dan Penguburan bangkai oleh Petugas 
dan Masyarakat  di  Kabupaten Nias selatan

B. Langkah-langkah yang dilakukan Dinas 
Ketahanan Pangan dan Peternakan Propinsi 
Sumatera Utara.
1. Menyurati Kab/Kota Kepulauan Nias. Dinas 

Ketahanan Pangan dan Peternakan menyurati 
Kab/Kota Kepulauan Nias dengan Nomor 
524.3/5704/Hanpangnak/V/2020 perihal 
langkah-langkah penanggulangan wabah 
penyakit ternak babi di Pulau Nias pertanggal 
5 Mei 2020.

2. Melakukan Monitoring ke Kab/Kota Kepulauan 
Nias. Tim dari Dinas Ketahanan Pangan 
dan Peternakan melakukan monitoring dan 
koordinasi ke Kab/Kota Kepulauan Nias dimana 
dari hasil monitoring di dapat hasil data 

kematian babi yang terinfeksi ASF.
3. Mengalokasikan obat-obatan dan alat-alat 

ke Kab/Kota se-Pulau Nias. Dinas ketahanan 
pangan dan Peternakan telah mengalokasikan 
Obat-obatan sebanyak 5 paket,  Desinfektan 
600 liter, Sprayer 10 buah, Wearpack (APP) 30 
buah se pulau Nias yang masing-masing Kab/
Kota mendapat 120 liter Desinfektan, 2 buah 
Sprayer, 6 buah Wearpack dan 1 Paket Obat-
obatan.

Gambar 17. Foto serah terima Obat-obatan, Desinfektan dan 
Peralatan Ke Kabupaten/Kota se Pulau Nias

C.  Data Kematian Ternak Babi di Kepulauan Nias 
tahun 2020.

Bulan Mei 2020

No. Kab./Kota
Popu-

lasi 
(ekor)

Kec. 
ter-
tular

Desa 
Ter-
tular

Minggu ke- Jumlah 
Kematian 

(ekor)I II III IV V

1 Gunung 
Sitoli 26,449 6 38  -  - 1,164 1,027 705 2,896 

2 Nias 51,125 6 49  - 3,033 6,621  -  - 9,654 

3 Tapanuli 
Tengah 75,505 1 1 1  -  -  -  - 1 

4 Nias Barat 8,090 8 22  -  - 103 1,690  - 1,793 

5 Nias 
Selatan 12,365 4 13  - 239 336 568 573 1,716 

 Total  25 123 1 3,272 8,224 3,285 1,278 16,060

 
Bulan Juni 2020

No. Kab./Kota Populasi 
(ekor)

Kec. 
ter-
tular

Desa 
Ter-
tular

Minggu ke- Jumlah 
Kematian 

(ekor)I II III IV V

1 Gunung 
Sitoli 26,449 6 12 237  - 750 304  - 1,291 

2 Nias 
Selatan 12,365 4 11 110 361 368 308  - 1,147 

 Total  10 23 347 361 1,118 612 - 2,438 

       
Bulan Juli 2020

No. Kab./Kota Populasi 
(ekor)

Kec. 
ter-
tular

Desa 
Ter-
tular

Minggu ke- Jumlah 
Kematian 

(ekor)I II III IV V

1 Nias Barat 8,090 4 14  -  - 2,292  -  - 2,292 

2 Nias 51,125 9 83  - 17,770 6,753  -  - 24,523 

3 Tapanuli 
Tengah 75,505 4 6  - 117  -  -  - 117 

4 Nias Utara 31,538 10 69  - 590 10,356  -  - 10,946 

5 Toba 
Samosir 51,125 5 8 694  -  -  -  - 694 

 Total  32 180 694 18,477 19,401 - - 38,572 

Bulan Agustus 2020

No. Kab./
Kota

Populasi 
(ekor)

Kec. 
ter-
tular

Desa 
Ter-
tular

Minggu ke- Jumlah 
Kematian 

(ekor)I II III IV V

1 Nias 51,125 1 13  - 5,221  -  -  - 5,221 

2 Nias 
Utara 31,538 1 7  -  -  - 1,501  - 1,501 

 Total  2 20 - 5,221 - 1,501 - 6,722 

D.  KESIMPULAN DAN SARAN 
1. Penyakit ASF sebagai penyakit notifiable 

diseases, sangat ditakuti oleh peternak 
babi karena selain tingkat penularan dan 
kematiannya tinggi, juga dapat menghambat 
komoditas ekspor sehingga ikut berdampak 
pada perekonomian suatu negara. 

2. African Swine Fever (ASF) atau demam Babi 
Afrika merupakan virus yang tidak berbahaya 
bagi manusia, tetapi mematikan untuk babi. 
Sejauh ini, belum ada vaksin yang dapat 
mencegah penularan virus tersebut

3. African Swine Fever (ASF) penyakit yang 
menular pada babi yang dipelihara secara 
domestik maupun babi liar, menyerang 
semua ras dan semua rentang usia, serta 
menyebabkan berbagai sindrom.

4. Kasus kematian ternak babi telah mewabah di 
27 kabupaten/kota dengan jumlah kematian 
yang dilaporkan sampai tanggal 14 September 
2020 sebanyak 114.057 ekor

5. Peningkatan kerjasama antara Lintas sektoral 
yang terkait, Kementrian Pertanian Republik 
Indonesia  (Direktorat Jendral Peternakan dan 
Kesehatan Hewan), Balai Veteriner Medan, dan 
Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara (Dinas 
Ketahanan Pangan dan Peternakan), serta 
Badan Karantina se-Sumatera Utara.

E.  PENUTUP
Demikian laporan kegiatan Pemberantasan dan 
Pengendalian Penyakit Hewan lainnya (ASF) tahun 
2020  ini dibuat semoga bermanfaat. 
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Ketersediaan hijauan pakan ternak dengan kualitas 
yang baik pada saat musim kemarau sangat 
terbatas. Pengembangan odot merupakan salah 
satu alternatif penyediaan rumput karena sifatnya 
yang unggul. Adapun nama lain dari rumput odot 
ini adalah gajah mini. Perbedaan rumput Odot 
(Pennisetum purpureum cv. Mott) dengan rumput 
gajah (Pennisetum purpureum) dapat ditinjau dari 
segi morfologinya. Dalam segi nutrisi, rumput Odot 
memiliki kandungan protein dan produksi bahan 
kering yang tinggi. Adapun pemanfaatan rumput ini 
dapat berupa silase maupun kering (hay). 

Gambaran Umum Rumput Odot
Klasifikasi Rumput Odot

Rumput P. purpureum cv. Mott dikenal dengan 
nama lokal Odot ataupun gajah mini (karena tinggi 
tanaman maupun panjang dan lebar daun yang 
lebih kecil dibandingkan dengan rumput gajah  
(P. purpureum). Menurut Chemisqury et al (2010) 
dan USDA (2012) klasifikasi rumput Odot adalah 
sebagai berikut:
Kingdom : Plantae
Kingdom : Tracheobionta
Super-divisi : Spermatophyta
Divisi  : Magnoliophyta
Kelas  : Liliopsida (monokotil)
Sub-Kelas : Commolinidae
Ordo  : Poales
Famili  : Poaceae (suku rumput-rumputan)
Bangsa  : Paniceae
Genus  : Pennisetum
Spesies : P. purpureum cv. Mott

Rumput Odot merupakan jenis rumput unggul 
karena produktivitas dan kandungan zat gizi 
cukup tinggi serta memiliki palatabilitas yang 
tinggi bagi ternak ruminansia. Rumput ini dapat 
hidup di berbagai tempat, toleran naungan, respon 
terhadap  pemupukan dan menghendaki tingkat 
kesuburan  tanah yang tinggi. Rumput Odot 
tumbuh membentuk rumpun dengan perakaran  
serabut yang kompak dan terus menghasilkan 
anakan apabila dipanen secara teratur. Dari segi 
pola pertumbuhannya, rumput odot memiliki 
karakter  unik dimana  pertumbuhan daunnya lebih 
mengarah ke samping. Tinggi tanaman rumput 
Odot lebih rendah dari satu meter. Menurut Sirait 

et al (2015) rata-rata tinggi tanaman adalah 96.3 
cm pada umur panen dua bulan.

Gambar 1. Rumput Odot (P. purpureum cv. Mott)

Perbanyakan rumput Odot dilakukan secara 
vegetativ menggunakan stek. Rumput Odot dapat 
tumbuh pada ketinggian hingga 2.000 m dpl 
dengan suhu 25-40 0 c dan curah hujan 1.500 
mm/tahun. Rumput ini tidak  toleran terhadap 
kekeringan  dan lebih cocok tumbuh pada lahan 
dengan drainase yang baik dan pada tanah yang 
subur serta memiliki adaptasi yang luas terhadap 
tingkat keasaman  tanah (pH) 94.5-8.2. Rumput ini 
merupakan rumput yang baik pada kondisi cahaya 
penuh, meskipun masih dapat berproduksi bila yang 
ternaungi hanya sebahagian tanaman (Hauze et al. 
2016) dan akan tumbuh sangat baik bila ditanam di 
tanah yang gembur dan subur. 

Gambar 2. Bibit Rumput Odot (P. purpureum cv. Mott)

Budidaya dan Pengembanngan Rumput Odot (P. 
purpureum cv. Mott)

PENGEMBANGAN RUMPUT ODOT
(Pennisetum purpureum cv. Mott)

SEBAGAI HIJAUAN PAKAN TERNAK DI UPT. 
PENGUJIAN DAN PENGEMBANGAN PAKAN TERNAK

Oleh: Dian Nopita Sari, SP / Analis Pakan Ternak UPT. Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak

1. Persiapan Lahan
 Lahan dibersihkan dari tumbuhan lain, 
pohon maupun gulma. Kemudian Lahan dibajak 
dan dicangkul untuk menghilangkan sisa akar 
tumbuhan yang ada, memecah bongkahan tanah 
sehingga tekstur tanah menjadi lebih baik.

Gambar 3. Pengolahan Tanah

2. Pemupukan Dasar
 Bersamaan dengan pengolahan lahan, pupuk 
dapat mulai ditebarkan dengan dosis: Pupuk TSP 
atau SP 36 minimal 150 kg/ha/tahun. Setelah 
dilakukan pemupukan dasar maka tanah didiamkan 
selama 5-7 hari.

3. Penanaman
 Penanaman dilakukan dengan menggunakan 
stek batang. Untuk satu rumpun ditanam minimal 
3 stek, dan setiap stek minimal terdiri dari 3 ruas (2 
Ruas terbenam ditanah). Pola tanam menggunakan 
sistem monokelatur dapat dilakukan dengan jarak 
tanam 50 x 50 cm. Penanaman di area yang kurang 
gembur, kurang drainase dan subur sebaiknya 
dilakukan dengan jarak tanam lebih jarang yakni 
50x100 cm atau 100x100 cm.

Gambar 4. Penanaman

4. Pemupukan
 Diperlukan pemupukan setelah tanaman 
berumur 2 minggu dengan pupuk NPK  dengan 
dosis 60 kg/ha. Selanjutnya pemupukan dengan 

pupuk kandang 2 kali/tahun (musim hujan dan 
musim kemarau).

5. Penyiraman
 Selama pertumbuhan tanaman perlu dikontrol 
dan disiram terutama pada masa awal-awal 
pertumbuhan.

Gambar 5. Pertumbuhan Rumput 

6. Penyiangan Gulma
Gulma dapat menjadi pesaing tanaman pokok 
terutama pada awal musim tanam, sehingga 
perlu dilakukan penyiangan secara rutin. Setelah 
tumbuhan besar gulma akan berkurang sendiri 
secara bertahap.

7. Pemanenan
Pemanenan dilakukan dengan cara memotong 
tanaman setelah berumur empat bulan. Rumput 
odot tidak tahan (toleran) terhadap renggutan 
sehingga tidak disarankan untuk melakukan 
pengembalaan ternak di lahan odot. Pemotongan 
dilakukan dengan menggunakan sabit yang tajam 
dan menyisakan batang setinggi 2-5 cm (dua ruas 
di atas tanah) untuk pertumbuhan kembali. Pada 
musim hujan interval panen antara 39-40 hari 
dan musim kemarau 50-60 hari dengan kapasitas 
produksi 50-90 ton/ha.

Gambar 6. Pemanenan 



Buletin Ketahanan Pangan dan Peternakan | Maret 2021 Buletin Ketahanan Pangan dan Peternakan | Maret 2021

8. Penyajian
 Rumput odot lebih baik disajikan dalam bentuk 
cacah (ukuran 2-4 cm) kepada ternak ruminansia. 
Pencacahan bias dilakukan dengan manual (dengan 
parang/golok) ataupun dengan mesin pencacah 
(Chopper). Pada persiapan musim kemarau, rumput 
odot yang melimpah dimusim hujan disiapkan 
dan diolah dalam bentuk silase ataupun hay dan 
disajikan kepada ternak sebagai pengganti hijauan 
pakan ternak ketika ketersediaan rumput segar 
berkurang.

9. Nilai Nutrisi
Nilai Nutrisi Kandungan (%)
Bahan kering 13.55
Bahan organik 85.55
Abu 14.45
Protein Kasar 13.94
NDF 54.02
ADF 34.02
Energi Bruto 3.96

 Sumber: Sirait et al. (2014)

Bahan pangan asal ternak bersifat mudah rusak. 
Hal ini disebabkan kandungan nutrisi yang 
cukup tinggi sehingga mudah terkontaminasi 
oleh mikroorganisme. Oleh karena itu diperlukan 
pengawasan terhadap produk pangan hasil 
peternakan. Salah satu bentuk pengawasan 
melalui izin edar seperti Nomor Kontrol Veteriner 
(NKV). Namun demikian banyak masyarakat umum 
yang belum mengetahui tentang izin edar bahan 
pangan tersebut. Izin edar NKV berperan sebagai 
bentuk kontrol dari pemerintah terhadap jaminan 
mutu keamanan pangan produk hasil peternakan. 
Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui  
tentang izin edar NKV menyebabkan masyarakat 
belum terlibat dalam pengamanan mutu NKV 
tersebut. Oleh karena itu, perlu dikaji peranan NKV 
terhadap jaminan mutu keamanan pangan produk 
hasil peternakan.

Sebagai salah satu kebutuhan paling mendasar, 
makanan perlu mendapatkan perhatian dari aspek 
ketersediannya baik dari kualitas dan kuantitasnya. 
Dalam proses tersebut diperlukan kontroling yang 
bertugas mengawasi dan memberikan kontrol 
terhadap keamanan produk pangan. Untuk menjamin 
pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan 
halal dalam rangka mewujudkan kesehatan dan 
ketenteraman batin masyarakat, setiap unit usaha 
pangan asal hewan wajib memenuhi persyaratan 
higiene dan sanitasi pangan asal hewan.

Menurut Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen dan Undang 
- Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

mengenai tuntutan  masyarakat sebagai konsumen 
untuk mendapat produk pangan asal hewan yang 
terjamin dari segi keamanan pangan dan juga 
memenuhi 4 aspek yaitu Aman, Sehat, Utuh, Halal 
(ASUH). Apalagi di era yang semakin berkembang 
ini dimana perekonomian yang semakin global 
berdampak juga terhadap perekonomian 
penduduk Indonesia yang bergeser menjadi kelas 
menengah, jaminan mutu terkait dengan produk 
hasil peternakan perlu ditingkatkan agar mampu 
menyediakan produk asal hewan yang ASUH dan
berdaya saing.

Salah satu upaya pemerintah dalam penyediaan 
produk pangan asal hewan yang ASUH dengan 
mensyaratkan unit-unit usaha produk hewan untuk 
memenuhi persyaratan sesuai standar Kesmavet 
dengan penerapan NKV pada sarana produksi 
produk hewan.

TUJUAN DAN MANFAAT PENERAPAN NKV
TUJUAN :
• Mewujudkan jaminan produk hewan memenuhi 

persyaratan ASUH (aman, sehat, utuh, dan halal) 
bagi yang dipersyaratkan, memberikan jaminan 
pangan asal hewan yang sehat dan ketenangan 
batin konsumen produk hewan, 

• Meningkatkan daya saing produk hewan 
domestik, memberikan kepastian hukum bagi 
pelaku usaha produk hewan, 

• Mempermudah pemerintah dan pemerintah 
daerah dalam melakukan penelusuran balik 
(tracebility) terhadap temuan penyimpangan 
produk. 

Peranan Nomor Kontrol Veteriner 
Terhadap Jaminan Mutu Keamanan 

Produk Hasil Peternakan
Oleh: drh. Grace Sophia Juliana / Staf Seksi Pangan dan Non Pangan UPT. Kesehatan Masyarakat Veteriner
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MANFAAT :
Bagi unit usaha produk hewan yang memiliki 
NKV maka dapat menambah nilai jual dalam 
pemasaran berupa jaminan keamanan produk 
dengan mencantumkan label NKV pada produknya. 
Selain itu, bagi pemerintah, NKV menjadi sarana 
penelusuran produk yang baik dalam rantai 
keamanan pangan.

PENERAPAN GMP DALAM NKV
Menurut PERMENTAN Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit 
Usaha Produk Hewan NKV yang selanjutnya 
disebut Nomor Kontrol veteriner adalah, sertifikat 
yang berfungsi sebagai bukti tertulis yang sah 
suatu unit usaha produk hewan yang telah 
memenuhi persyaratan higiene sanitasi sebagai 
dasar kelayakan jaminan keamanan pangan asal 
hewan.  Dengan kata lain bahwa NKV dalam 
dasar penilaiannya harus memenuhi Sanitation 
Standard Operating Procedures (SSOP) dan Good 
Manufacturing Practices (GMP). 

Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2009 Jo UU Nomor 
41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan 
Hewan menyatakan bahwa untuk penjaminan 
keamanan dan kehalalan produk pangan asal 
hewan, setiap unit usaha produk hewan wajib 
mengajukan permohonan untuk memperoleh NKV 
kepada pemerintah daerah propinsi berdasarkan 
pedoman yang telah ditetapkan oleh menteri. 

Higiene sanitasi
Persyaratan yang paling mendasar untuk sistem 
jaminan keamanan pangan, menurut PP. No. 
95 tahun 2012, penjaminan higiene sanitasi 
dilaksanakan untuk menghindarkan masyarakat 
dari bahaya yang dapat merusak kesehatan akibat 
mengkonsumsi pangan asal hewan (Foodborne 
disease) atau menggunakan produk hewan yang 
proses produksinya terkontaminasi atau tercemar 
oleh bahaya fisik, kimawi, dan biologis maupun 
resiko produk hewan menjadi tidak halal bagi yang 
dipersyaratkan. Unit usaha wajib memiliki fasilitas 
penanganan limbah dan kotoran. Dalam setiap alur 
produksi produk hewan harus memiliki Standard 
Operating Procedures (SOP) pembersihan dan 
disinfeksi.

Penerapan Sanitation Standard Operating 
procedures (SSOP) dalam NKV
Aspek SSOP memegang peranan penting suatu unit 
usaha dalam
menjalankan usahanya. Delapan persyaratan yang 
harus diperhatikan dalam
menjalankan SSOP yaitu kebersihan air, keadaan 
dan kebersihan permukaan yang

berhubungan dengan bahan pangan, penghindaran 
kontaminasi silang, sanitasi
karyawan, perlindungan terhadap sumber 
komtaminasi, penggunaan bahan
beracun, pengawasan kesehatan karyawan, dan 
pengawasan binatang pengganggu
dan SOP lainnya

PELAKU UNIT USAHA YANG WAJIB MEMILIKI 
NOMOR KONTROL VETERINER (NKV)
Jenis unit usaha produk hewan yang wajib 
mengajukan permohonan untuk memperoleh 
Nomor Kontrol Veteriner adalah ;
• Rumah potong hewan ruminansia;
• Rumah potong hewan unggas;
• Rumah potong hewan babi;
• Budi daya unggas petelur;
• Budi daya ternak perah;
• Usaha pengolahan daging;
• Usaha pengolahan susu;
• Usaha pengolahan telur;
• Ritel;
• Kios daging;
• Gudang berpendingin;
• Gudang kering;
• Usaha penampungan susu;
• Usaha pengumpulan, pengemasan, dan 

pelabelan telur konsumsi;
• Usaha penanganan atau pengolahan madu;
• Usaha pencucian sarang burung walet;
• Usaha pengolahan produk pangan asal hewan;
• Usaha pengolahan produk hewan nonpangan; 

dan
• Usaha pengolahan sarang burung walet. 

PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH 
NOMOR KONTROL VETERINER (NKV)
Untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner , 
setiap orang yang mempunyai Unit Usaha Produk 
Hewan mengajukan permohonan kepada gubernur 
melalui Dinas Daerah Provinsi yang mengatur 
fungsi peternakan daerah setempat. Permohonan 
sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi 
persyaratan administrasi dan teknis.

A. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud 
dalam meliputi:
• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik Unit 

Usaha Produk Hewan;
• Surat kuasa bermeterai apabila diwakilkan oleh 

orang lain;
• Surat keterangan domisili yang dikeluarkan 

oleh pejabat berwenang;
• Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Unit Usaha 

Produk Hewan;
• Fotokopi izin usaha atau surat tanda daftar 

usaha;
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• Surat rekomendasi dari Dinas Daerah 
Kabupaten/Kota setempat

• Perjanjian pengelolaan usaha jika kegiatan di 
tempat usaha milik orang lain

• Surat pernyataan bermeterai yang menerangkan 
bahwa dokumen yang disampaikan benar dan 
sah sesuai dengan Format

B. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam 
meliputi:
• Prasarana dan sarana memenuhi persyaratan 

Higiene dan Sanitasi, biosekuriti, dan 
kesejahteraan hewan;

• Mempunyai dokter hewan yang tidak berstatus 
aparatur sipil negara sebagai penanggung jawab 
teknis bagi Unit Usaha yang dipersyaratkan;

• Memiliki pekerja teknis dengan kompetensi di 
bidang Higiene dan Sanitasi atau kesejahteraan 
hewan bagi yang dipersyaratkan.

AUDITOR NKV (NOMOR KONTROL VETERINER)
Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2009 Jo UU Nomor 
41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan 
Hewan serta Permentan No.11 tahun 2020, Provinsi 
melalui Dinas yang mempunyai fungsi kesehatan 
masyarakat veteriner (Kesmavet) berwenang untuk 
mensertifikasi NKV (Nomor Kontrol veteriner).
Auditor NKV sebagaimana dimaksud harus 
memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Dokter hewan berstatus Aparatur Sipil Negara;
2. Ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang; 

dan
3. Memiliki sertifikat pelatihan Auditor NKV

PEMBINAAN NKV
Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan/atau 
pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan 
terhadap Unit Usaha Produk Hewan dan Auditor 
NKV sesuai dengan kewenangannya.
Pembinaan terhadap Unit Usaha Produk Hewan 
dilakukan terhadap:
1. Unit Usaha Produk Hewan yang telah memiliki 

Nomor Kontrol Veteriner; dan
2. Unit Usaha Produk Hewan yang belum memiliki 

Nomor Kontrol Veteriner

Pembinaan terhadap Unit Usaha Produk Hewan 
yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner 
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan 
dan Kesehatan Hewan dan/atau Dinas Daerah 
Provinsi sesuai dengan kewenangannya sedangkan 
pembinaan terhadap Unit Usaha Produk Hewan 
yang belum memiliki Nomor Kontrol Veteriner oleh 
Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

Pembinaan Unit Usaha Produk Hewan dilakukan 
oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka 

perbaikan terhadap temuan hasil Audit diberikan 
waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk melakukan 
perbaikan hasil temuan Audit. Apabila dalam 
jangka waktu 5 tahun Unit Usaha Produk Hewan 
belum memenuhi persyaratan Nomor Kontrol 
Veteriner, Dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat 
memberikan rekomendasi kepada bupati/wali kota 
untuk mencabut izin usaha.

PENCANTUMAN NKV
Setiap Unit Usaha Produk Hewan yang telah 
memperoleh Nomor Kontrol Veteriner wajib 
mencantumkan nomor kontrol veteriner pada label 
dan kemasan Produk Hewan, kecuali Produk Hewan 
nonpangan. Pencantuman nomor kontrol veteriner 
terdiri dari rangkaian angka yang menunjukkan 
jenis, lokasi, dan nomor urut registrasi Unit Usaha 
Produk Hewan.
Pencantuman nomor kontrol veteriner antara lain 
untuk:
1. Daging dan olahannya, diberikan stempel pada 

daging dan/atau label pada kemasannya;
2. Telur dan olahannya, diberikan stempel pada 

kerabang dan/atau label pada kemasannya; 
3. Susu dan olahannya, diberikan label pada 

kemasannya; atau
4. Pangan asal hewan lain dan olahannya, 

diberikan label pada kemasannya.

MASA BERLAKU NKV
Nomor Kontrol Veteriner berlaku selama 5 
(lima) tahun. Nomor Kontrol Veteriner yang telah 
diterbitkan sebelum Peraturan Menteri Pertanian 
Nomor 11 Tahun 2020 mulai berlaku, dinyatakan 
masih tetap berlaku.

PENCABUTAN NKV
Pencabutan Nomor Kontrol Veteriner dilakukan 
apabila:
1. Ditemukan penyimpangan yang dapat 

membahayakan kesehatan konsumen;
2. Unit Usaha Produk Hewan tidak lagi memenuhi 

persyaratan teknis yang telah ditetapkan 
berdasarkan hasil evaluasi;

3. Unit Usaha Produk Hewan selama 6 (enam) 
bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan 
usaha;

4. Pemilik Unit Usaha Produk Hewan memindahkan 
kegiatan usahanya ke lokasi lain;

5. Tidak mencantumkan Nomor Kontrol Veteriner 
pada label dan kemasan Produk Hewan;

6. Terjadi perubahan ruang lingkup jenis usaha; 
atau g. Unit Usaha Produk Hewan dinyatakan 
pailit oleh Pengadilan Niaga.

PENGAWASAN
Unit usaha produk hewan yang telah mendapat 
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sertifikat NKV, dalam pelaksanaan proses produksi, 
penanganan, dan pengolahan produk pangan 
asal hewan tetap diawasi oleh secara langsung 
Tim Auditor Provinsi melalui sistem pelaporan, 
surveilans, dan verifikasi, jika terjadi penyimpangan 
maka Kepala Dinas Provinsi memberi peringatan 
dan atau pencabutan, jika terjadi pemindahan 
tempat di daerah provinsi yang sama maka, perlu 
dilakukan pergantian NKV namun jika pemindahan 
unit usaha dilakukan pada provinsi yang berbeda, 
maka perlu adanya pencabutan sertifikasi NKV.

KESIMPULAN
Sertifikasi NKV sangat penting untuk menjamin 
suatu produk pangan yang berasal dari hewan. 

Nomor Kontrol Veteriner merupakan sertifikat yang 
berfungsi sebagai bukti tertulis yang sah suatu unit 
usaha peternakan yang telah memenuhi persyaratan 
higiene sanitasi sebagai dasar kelayakan jaminan 
keamanan pangan asal hewan.

Setiap unit usaha produk hewan wajib mengajukan 
permohonan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner. 
Permohonan memperoleh NKV salah satunya 
bertujuan untuk pengawasan dan juga pemantauan 
keamanan pangan asal hewan, serta pelacakan 
terhadap permasalahan yang berkaitan dengan 
keamanan pangan asal hewan, dan NKV juga dapat 
menjadi identitas dari suatu unit perusahaan 
tersebut.
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