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• Hewan adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang berperan besar dalam mata rantai 

ekologi/ekosistem kehidupan.

• Peran hewan dalam ekosistem: membantu penyerbukan, menyuburkan tanah, menjaga 

populasi hewan tertentu sehingga tercipta keseimbangan dsb.

• Hewan dan tumbuhan saling menyeimbangkan dalam ekosistem.

• Manusia memanfaatkan hewan untuk berbagai keperluan kehidupan manusia seperti: 

bahan pangan, bahan sandang, membantu pekerjaan/aktifitas, pendamping manusia, dan 

kegunaan lainnya.

• Keberadaan hewan wajib dijaga kelestariannya dalam kehidupan ini agar lingkungan 

selalu seimbang dan sehat.

• Jaminan kelestarian hewan dilakukan dengan menjaga dan melindungi kesehatan hewan 

dan lingkungannya agar dapat berbiak, baik yang hidup di alam bebas dan dipelihara 

oleh manusia untuk kepentingan tertentu.

• Jaminan kelestarian hewan ini menjadi jaminan kesejahteraan masyarakat dalam suatu 

negara mengingat peran hewan dalam ekosistem ini termasuk di dalamnya adalah 

manusia.



EKOSISTEM 
KEHIDUPAN

MATA RANTAI EKOLOGI HARUS DIJAMIN 
KELANGSUNGANNYA

• HEWAN

• TUMBUHAN

MANUSIA MEMERLUKAN HEWAN  DAN 
TUMBUHAN SEBAGAI

• BAHAN PANGAN( PROTEIN HEWANI)

• BAHAN SANDANG

PERLU UNTUK MENJAGA PELESTARIAN 
ALAM UNTUK MENJAGA EKOSISTEM

• KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TERJAMIN

• HEWAN DAPAT BERBIAK
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• Indonesia sebagai negara maritim dan agraris telah lama sekali memanfaatkan hewan darat serta

hewan air dan produknya untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi bagi masyarakat, sumber

penghasilan masyarakat, sumber penghasilan bagi negara.

• Maka Kesehatan Hewan wajib dijaga agar ada jaminan kelestarian kehidupan dan demi pemenuhan

kebutuhan masyarakat negara ini.

• Karena menyadari besarnya peran hewan dalam kehidupan, sejak jaman pemerintahan kolonial

Belanda, perhatian demikian besar terhadap kesehatan hewan, sehingga mereka mendirikan

Pendidikan Kedokteran Hewan di Indonesia agar negara dapat terbebaskan dari ancaman penyakit

hewan yang mewabah.

• Secara nyata hasil Pendidikan Kedokteran Hewan tersebut mampu mengurangi berjangkit dan

meluasnya wabah penyakit hewan serta menjaga hewan tetap sehat sehingga jaminan kesejahteraan

masyarakat pun dapat terwujud saat itu.

• Manfaat sosial pendidikan kedokteran hewan sudah jelas akan tetapi mulai dari sejak awal

berdirinya sampai dengan saat ini Pendidikan Kedokteran Hewan tidak memiliki landasan Undang-

Undang/legal formal yang kuat sehingga hanya mengikuti aturan-aturan tentang pendidikan secara

umum.



PERLUNYA UU KEDOKTERAN HEWAN DI 
INDONESIA UNTUK MENJAMIN 
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

INDONESIA SEBAGAI NEGARA MARITIM DAN AGRARIS 
MEMANFAATKAN HEWAN DARAT DAN AIR SEBAGAI SUMBER  BAHAN 

PANGAN SEBAGAI SUMBER GIZI  PROTEIN HEWANI DAN SUMBER 
PENGHIDUPAN

PERLU PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN OLEH PARA TENAGA  AHLI DOKTER 
HEWAN AGAR MEMBERIKAN JAMINAN PANGAN ASAL HEWAN TIDAK 

MENGANDUNG VIRUS ATAU BAKTERI YANG MEMBAHAYAKAN MANUSIA SEPERTI 
ANTHRAX, PENYAKIT RABIES , SAPI GILA ATAU MAD COW DLL

KEHADIRAN DOKTER HEWAN YANG  DIHASILAKAN OLEH PERGURUAN TINGGI 
PERLU DIJAMIN KUALITAS KEAHLIANNYA AGAR MAMPU MENCEGAH 

MEREBAKNYA WABAH PENYAKIT  HEWAN SERTA  MENJAGA HEWAN TETAP 
SEHAT SEHINGGA MENJAMIN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
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• Jika hanya berpedoman pada aturan pendidikan dan pendidikan tinggi secara umum maka tidak ada

jaminan bahwa pendidikan kedokteran hewan dapat terus berlangsung serta keterkaitannya dengan

manfaat sosial pendidikan tersebut juga dapat hilang sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan

kerugian bagi negara dan bangsa ini.

• Keluaran dari pendidikan kedokteran hewan adalah dokter hewan yang menjadi tenaga kesehatan

hewan, berperan utama dalam layanan kesehatan hewan di negara ini.

• Maka bisa dikatakan manfaat sosial keluaran hasil pendidikan kedokteran hewan adalah jaminan

keterlanjutan layanan kesehatan hewan bagi negara ini sehingga manfaat ekologi, sosial, ekonomi

hewan tetap lestari bagi kesejahteraan bangsa dan negara ini.

• Luasnya variasi jenis hewan baik berdasar habitat, taksonomi, cara makan, dan lain sebagainya

memerlukan perluasan variasi mata ajar, keterampilan, pemahiran dan tentu kemampuan para

pengajar di lingkup pelaksana pendidikan itu sendiri.

• Semua berujung pada pemutakhiran sistem, pendanaan, keterlibatan berbagai pihak dan tata kelola

pendidikan kedokteran hewan, sehingga perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan secara

spesifik tersendiri.



KELUARAN DARI PENDIDIKAN KEDOKTERAN HEWAN ADALAH DOKTER 
HEWAN YANG MENJAGA KESEHATAN HEWAN DAN BERPERAN DALAM 
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DI NEGARA INDONESIA

DOKTER HEWAN MENJAMIN KETERLANJUTAN PELAYANAN KESEHATAN 
HEWAN DI NEGARA SEHINGGA MANFAAT EKONOMI, SOSIAL DAN 
HEWAN TETAP LESTARI KEHIDUPANNYA

LUASNYA VARIASI JENIS HEWAN (BANYAK SPESIES HEWAN ), 
BERDASARKAN HABITAT, TAKSONOMI MEMERLUKAN VAERIASI MATA AJAR, 
KETRAMPILAN , PEMAHIRAN SEHINGGA MEMERLUKAN TENAGA 
PENGAJAR UNTUK MENCAPAI KUALITAS LULUSAN YANG DIHARAPKAN

Semua berujung pada pemutakhiran sistem, pendanaan, keterlibatan berbagai pihak 
dan tata kelola pendidikan kedokteran hewan, sehingga perlu diatur dalam 
peraturan perundang-undangan secara spesifik tersendiri



REGULASI YANG KUAT UNTUK MENJAMIN KEHIDUPAN MANUSIA 
DARI PENULARAN PENYAKIT HEWAN YANG MEMATIKAN
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Perkembangan penyakit hewan akibat pemanasan global, perdagangan bebas antar 
negara, baik yang menular antar hewan (enzootik) maupun yang menular dari 
hewan ke manusia dan sebaliknya (zoonosis), akibat perkembangan jaman, wajib 
diantisipasi oleh dunia pendidikan kedokteran hewan dan lembaga layanan 
kesehatan hewan di Indonesia. Semua ini membutuhkan regulasi yang kuat dan 
komprehensif serta holistik.

Mutu pendidikan kedokteran hewan dan mutu layanan kesehatan hewan saling 
berkaitan mengingat keluaran pendidikan kedokteran hewan adalah tenaga utama 
kesehatan hewan dan juga menjadi alasan utama pembentukan Undang-Undang 
Pendidikan Kedokteran Hewan.

Akhirnya adanya Undang-Undang/regulasi tersendiri pendidikan kedokteran 
hewan sangat dibutuhkan saat ini agar ada jaminan pendidikan kedokteran hewan 
tetap tersedia dan manfaat sosial hasil pendidikan kedokteran hewan tetap terjaga.
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