
Permentan No.03/2019
Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Muladno
Fakultas Peternakan IPB
Bogor, 22 Maret 2019



Ruang lingkup
• Jasa medik veteriner
• Ijin pelayanan
• Keputusan penugasan
• Pelaporan dan pembinaan
• Pengawasan



Layanan jasa medik veteriner

• Tenaga medik veteriner (dokter hewn dan drh
spesialist) 

• Tenaga paramedik veteriner
– Kesehatan hewan
– Inseminasi buatan
– Pemerikasaam kebuntingan
– Asisten teknik reproduksi

• Sarjana kedokteran hewan



Syarat melakukan layanan
• Surat Ijin Praktek drh, berlaku selama 5 tahun,  

untuk tenaga medik veteriner
• Surat ijin Paramedik Pelayanan (SIPP), berlaku 5 

tahun, untuk tenaga paramedik dan sarjana
kedokteran hewan

• Lokasi layanan kesehatan hewan wajib memiliki
surat ijin unit pelayanan kesehatan

• Tempat praktek drh mandiri wajib memiliki surat
keterangan pemenuhan tempat praktek

• Semua ijin tersenu berlaku 5 tahun



Pelaporan

• Temuan wabah penyakit dapat dilakukan 
sekurang-kurangnya 24 jam dari waktu awal 
penemuan wabah dan penyakit hewan 
menular eksotik,

• laporan wajib ditindak lanjuti oleh Pejabat 
otoritas Veteriner dan merekomendasikan 
kepada Bupati/Wali Kota untuk diteruskan 
kepada Gubernur dan Mentri untuk 
selanjutnya dilakukan  tindakan lanjut



Pembinaan

• dapat dilakukan pada tenaga kesehatan 
hewan:
– peningkatan sumber daya tenaga medik
– peningkatan pencegahan dan pembrantasan 
– pelaporan kasus wabah penyakit hewan menular 

kepada pejabat otoritas veteriner setempat
– peningkatan pelayanan kesehatan hewan



Sanksi

• Tenaga medik dan tempat pelayanan 
kesehatan veteriner yang tidak memiliki izin 
terkait: dikenakan sanksi administrasi:
– penutupan pelayan kesehatan hewan yang 

dilakukan
– pencabutan keputusan penugasan 
– Pencabutan izin SIP DRH, SIPP dan Tenaga 

Paramedik Veteriner mandiri



PENUTUP
• Permen ini eksklusif untuk profesi di bidang 

kesehatan hewan, dengan pelakunya harus berlatar 
belakang pendidikan kedokteran hewan, serta 
perbedaan kewenangan yang jelas

• Posisi profesi jasa pelayan reproduksi (yang bukan 
berlatar belakang pendidikan kedokteran hewan) 
perlu dipertegas kewenangan dan persyaratannya

• Ini dapat digunakan sebagai contoh yang baik dalam 
menyusun kewenangan profesi insinyur profesi 
peternakan di masa depan


