BUPATIMOJOKERTO
PERATURANBUPAfl MoJOKERTO
NOMOR2( TAHUN2012
TENTANG
TATA CARA PEISBERIANIZIN PELAYANANKESEHATANHEWAN
DENGANRAHMATTUHANYANG MAHA ESA
BUPATIIIOJOKERTO.

Menimbang: bahwauntukmelaksanakan
ketentuanBab lll huruf B angka2
LampiranPeraturanMenteri PertanianNomor 0?lPermentan/
OT.140fi2WA tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik
Veterinerperlu menetapkanPeraturanBupatitentangTata Cara
Pemberianlzin PelayananKesehatanHewan;
Mengingat : 1. Undang-Undang
Nomor12Tahun1950tentangPembentukan
Daerah-daerah
KabupatenDalamLingkunganPropinsiJawa
TimurJunctoUndang-Undang
Nomor2 Tahun 1965tentang
PerubahanBatas WilayahKotaprajaSurabayadan Daerah
Tingkat ll Surabaya(LembaranNegara Republiklndonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesiaNomor2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi,Kolusidan Nepotisme(LembaranNegaraRepublik
IndonesiaTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan
Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesiaNomorM37) sebagaimana
telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008
(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2008 Nomor
59, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor

4e4q;
4. Undang-UndangNomor18 Tahun 2009 tentangPeternakan
dan KesehatanHewan(LembaranNegaraRepublikIndonesia
Tahun2009 NomorE4,Tambahan
LembaranNegaraRepubtik
Indonesia
Nomor5015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang
Penolakan,Pencegahan,Pemberantasandan Pengobatan
Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun1977Nomor20,Tambahan
LembaranNegaraRepublik
lndonesia
Nomor3101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang
KesehatanMasyarakat
Veteriner(LembaranNegaraRepublik

l-

7.

8.

9.

10.
11.

fndonesia Tahun 1983 Nomor 23,Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor3253);
Peraturan PemerintahNomor 78 Tahun 1992 tentang Obat
Hewan (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 1992
Nomor 129,Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia
Nomor3509);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
PemerintahanDaerah (LembaranNegara Republik lndonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
RepubliklndonesiaNomor4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AA7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
PemerintahanDaerah Provinsi,dan PemerintahanDaerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesiaNomoraft7);
PeraturanMenteriPertanianNomor 64/Permentan/OT.140111
2007 tentangPedomanPelayananPusat KesehatanHewan;
PeraturanMenteri PertanianNomor }2lPermentan/OT.140111
2010 tentangPedomanPelayananJasa MedikVeteriner;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
IZIN PELAYANANKESEHATANHEWAN.
BAB I
KETENTUANUMUM
Pasal 1
DalamPeraturanBupatiini yang dimaksuddengan:
1. PemerintahadalahPemerintahRepubliklndonesia.
2. KabupatenadalahKabupatenMojokerto.
3. PemerintahKabupatenadalahPemerintahKabupatenMojokerto.
4. BupatiadalahBupatiMojokerto,
5. Dinas Peternakandan Perikananadalah Dinas Peternakandan Perikanan
KabupatenMojokerto.
6. Kepala Dinas Peternakandan Perikananadalah Kepala Dinas Peternakan
dan PerikananKabupatenMojokerto.
7. Kesehatanhewan adalah segala urusan yang berkaitandengan perawatan
hewan, pengobatanhewan,pelayanankesehatanhewan, pengendaliandan
penanggulanganpenyakit hewan, penolakanpenyakit,medik reproduksi,
medik konservasi, obat hewan, dan peralatan kesehatan hewan, sertra
keamananpakan.
8. Pelayanan kesehatan hewan adalah serangkaiankegiatan yang meliputi
pelayanan jasa faboratoriumveteriner,jasa pemeriksaan dan pengujian
veteriner,jasa medik veteriner,danl atau jasa dipusatkesehatanhewan/pos
kesehatanhewan.
9. Pelayanan jasa medik veteriner adalah kegiatan pelayanan jasa yang
berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada
praktikkedokteranhewan.
masyarakatdalam rangkapenyelenggaraan
10. Medikveterineradalahpenyelenggaraan
kegiatanpraktikkedokteranhewan.
11. Usahadi bidangkesehatanadalahkegiatanyang menghasilkanprodukdan
jasa yang menunjangupayadalam mewujudkankesehatanhewan.

-312. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di
bidang kesehatanhewan berdasarkankompetensidan kewenanganmedik
veterineryang hierarkissesuaidenganpendidikanformaldan/ataupelatihan
kesehatanhewan bersertifikat.
13. Tenaga medik veterineradalah dokter hewan atau dokter hewan spesialis
yang menjalankanaktivitasnyadi bidang pelayananjasa medik veteriner
berdasarkandan kompetensikewenangannya.
14. Tenaga paramedik veteriner adalah tenaga kesehatan hewan, lulusan
sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk
melaksanakanurusan kesehatanhewan yang menjadi kompetensinyadan
dilakukandi bawahpenyeliaandokterhewan.
15. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran
hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam
melaksanakanpelayanankesehatanhewan.
16. Sertifikatkompetensiadalah keterangantertulis yang menjelaskantingkat
penguasaankemampuantenaga kesehatanhewan dalam melaksanakan
urusankesehatanhewan.
17. Dokter hewan praktikadalah dokter hewan yang melakukanpelayananjasa
medik veterinerberupa praktik konsultasikesehatanhewan atau transaksi
terapetikdengan izin praktik kesehatanhewan dalam bentuk Surat Tanda
Registrasi.
18. Dokter hewan praktik mandiri adalah suatu usaha pelayananjasa medik
yang
yang
veteriner
dikefofa ofeh
dokter
hewan
satu
mempertanggungjawabkan
semuatindakanvasecaraindividual.
19. Dokter hewan praktik bersama adalah suatu usaha pelayananjasa medik
veteriner yang diiatankan lebih dari satu orang dokter hewan serta dipimpin
oleh seorangdokterhewansebagaipenanggungjawab.
20. Klinik hewan adalah tempat usaha pelayananjasa medik veterineryang
dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter
hewan penanggungjawab dan memilikifasilitasuntuk pengamatanhewan
yang mendapatgangguankesehatantertentu.
21. Rumah sakit hewan adalah tempat usaha pelayananjasa medik veteriner
yang dijalankanoleh suatu manajemenyang di pimpinoleh seorangdokter
hewan penanggung jawab, memiliki fasilitas untuk pelayanan gawat
inap, unit penangananintensif,ruang
darurat,laboratorium
diagnostik,rawat
isolasi, serta dapat menerimajasa layanan medik veteriner yang bersifat
rujukan.
22. Rumah sakit hewan khusus adalah tempat usaha pelayananjasa medik
veterineruntuk memberikanpelayananjasa medik veterinersecara khusus
dan didukung dengan tenaga rnedik veterineryang sesuai dengan bidang
kekhususan.
23. Otoritas veterineradalah kelembagaanPemerintahdan/atau kelembagaan
yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilankeputusan tertinggi yang
bersifatteknis kesehatanhewan dengan melibatkankeprofesionalandokter
hewan dan denganmengerahkansemua lini kemampuanprofesimulai dari
mengidentifikasianmasalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan
pelaksanaankebijakan,sampaidenganmengendalikan
teknisoperasionaldi
lapangan.
24. Badanadalahsekumpulanorang danlataumodalyang merupakankesatuan,
baik yang melakukanusaha maupun yang tidak melakukanusaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan fainnya,
badan usaha milik negara(BUMN),atau badan usaha milikdaerah(BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi,dana
pensiun, persekutuan,perkumpulan,yayasan, organisasimassa, organisasi
sosial politik,atau organisasilainnya,lembagadan bentuk badan lainnya
termasukkontrakinvestasikolektifdan bentukusahatetap.

4BAB II
IZIN PELAYANANKESEHATANHEWAN.
Pasal 2
(1) Setiap orang atau Badan yang berusahadi bidang'pelayanankesehatan
hewan wajib memifikiizin usaha dari Dinas Peternakandan Perikanan.
(2) Jenis lzin sebagaimanadimaksudpadaayat (1) meliputi:
a. lzin untuk DokterHewanPraktik;
b. lzin PelayananJasa MedikVeteriner;
c. lzin untuk Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan Sebagai
ParamedikVeteriner;
d. lzin untukrenaga KesehatanHewanwarga NegaraAsing.
BAB III
TATA CARA DAN PERSYARATAN
Pasal 3
Untuk memilikiizin sebagaimanadimaksudpada Pasal 2 ayat (2) setiap orang
atau badan mengajukanpermohonankepada Bupati yang dilaksanakanoleh
Dinas Peternakandan Perikanandengandisertaipersyaratan.
Bagian Kesatu
lzin Untuk Dokter Hewan Praktik
Pasal 4
Persyaratanizin untuk DokterHewanPraktikmeliputi:
a. Rekomendasiorganisasiprofesikedokteranhewan'
b. KartuTanda Penduduk(KTP);
c. ljazahDokterHewan Indonesia;
d' Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran
hewan berupaSurat fzin DokterHewan;
e. Surat KeteranganSehat;
f - Suratpernyataanmematuhietika,kode etik dan sumpahdokterhewan;dan
g. Pas photopemohon/pemilik
ukuran3 x 4 sebanyak2(dua)lembar;
Bagian Kedua
lzin PelayananJasa Medik Veteriner
Pasal 5
Persyaratanizin PelayananJasa MedikVeterinermeliputi:
a. Rekomendasiotoritasveterineryang bekerja sama dengan organisasiprofesi
kedokteranhewan;
b. Proposalyang meliputiantaralain permodalan,
daftartenagakesehatan);
c. ljazah Dokter Hewan lndonesia;
d. Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran
hewan berupaSurat lzin DokterHewan;
e. Akte pendirianbadanusaha;
f . lzin Mendirikan
Bangunan(lMB);
g. Foto Copy KTP Pemohon;
h. Surat KeteranganSehat;
i. Surat Keteranganmematuhietika,kode etik dan sumpahdokterhewan;
i Pas photo pemohon/pemilikukuran 3 x 4 sebanyak? (dua) lembar;
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lzin TenagaKesehatanHewanBukanDokterHewan
sebagai ParamedikVeteriner
Pasal6
Persyaratanlzin Tenaga KesehatanHewan Bukan Dokter Hewan Sebagai
Veterinermeliputi:
Paramedik
Hewan:
a. UntukSarjanaKedokteran
1. Memilikiljazah SarjanaKedokteranHewandenganmenjelaskan
tingkat
khususyangdikuasainya;
kompetensi
profesi
yangdikeluarkan
2. Mempunyai
SertifikatKompetensi
oleh organisasi
hewan;
kedokteran
3. Melakukankontrak penyeliaandengan dokter hewan praktik terhadap
yangditanganidalampelayananmedikveteriner;
bidang-bidang
4. MembuatSurat Pernyataanakan mematuhietika dan kode etik, sesuai
dengantingkatkompetensinya
;
photo
pemohon/pemifik
Pas
5.
ukuran3 x 4 sebanyak2 (dua)fembar;
b. Untukparamedik
veteriner:
1. Memilikiijazah sekolah kejuruandan/ataudiploma kesehatanhewan
yangdikuasainya;
denganmenjelaskan
tingkatkompetensi
yangdikeluarkan
2. Mempunyai
SertifikatKompetensi
oleh organisasiprofesi
kedokteranhewan;
3. Melakukankontrak penyeliaandengan dokter hewan praktik terhadap
yangditanganidalampelayanan
medikveteriner;
bidang-bidang
4. MembuatSurat Pernyataanakan mematuhietika dan kode etik, sesuai
dengantingkatkompetensinya;
5. Pasphotopemohon/pemilik
ukuran3 x 4 sebanyak2 (dua)lembar.
BagianKeempat
lzin UntukTenagaKesehatanHewanWargaNegaraAsing
Pasal7
Tenaga KesehatanHewan warga Negara asing dapat menjalankanpraktik
dokterhewanmemenuhipersyaratan
sebagaiberikut:
Hewan:
a. UntukSarjanaKedokteran
1. Memilikiljazah SarjanaKedokteranHewandenganmenjelaskan
tingkat
kompetensi
khususyangdikuasainya;
yangdikeluarkan
2. Mempunyai
olehorganisasiprofesi
SertifikatKompetensi
hewan;
kedokteran
3. Melakukankontrakpenyeliaandengan dokter hewan praktik terhadap
yangditanganidalampelayanan
medikveteriner;
bidang-bidang
4. MembuatSurat Pernyataanakan mematuhietika dan kode etik, sesuai
dengantingkatkompetensinya;
ukuran3 x 4 sebanyak2(dua)lembar;
5. Pasphotopemohon/pemilik
b. Untukparamedik
veteriner:
1. Memilikiijazahsekolahkejuruandan/ataudiplomakesehatanhewanyang
yangdikuasainya;
menjelaskan
tingkatkompetensi
2. MempunyaiSertifikatKompetensiyang diketuarkanoleh organisasiprofesi
kedokteranhewan;
3. Melakukankontrakpenyeliaandengan dokter hewan praktik terhadap
yangditanganidalampelayanan
bidang-bidang
medikveteriner;
4. MembuatSurat Pernyataanakan mematuhietika dan kode etik, sesuai
dengantingkatkompetensinya;
5. Pasphotopemohon/pemilik
ukuran3 x 4 sebanyak2(dua)lembar.
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Pasal8
TenagaKesehatanHewanWarga NegaraAsing sebagaimanadimaksudpada
Pasal7 dapat menialankanpraktikdokterhevranspesialisdi rumah sakit heuvan
khusussetelahmemenuhipersyaratansebagaiberikut:
olehinstansiyangbenrenang;
a. Mempunyailzinkerjayangdikeluarkan
b. Mempunyailzin tinggal di Indonesiayang dikeluarkanoleh instansiyang
berwenang;
c. Surat lzin praktik sebagai dokter hewan spesialisyang dikeluarkanoleh
otoritasveterinerpusat;
. d. Surat penjaminankompetensiyang dikeluarkanoleh organisasiprofesi
kedokteranhewan.
Pasal9
Untukmemilikisuratizin praktikdokterhewanspesialis,tenagamedikveteriner
warga negara asing sebagaimanadimaksudpada Pasal I wajib memenuhi
persyaratansebagaiberikut:
a. Mampuberbahasalndonesiadenganlancarsecaralisandan tulisandengan
cara mengikutiujian bahasaIndonesiadi salah satu PerguruanTinggiyang
Hewan;
memilikiFakultasKedokteran
b. Mampu menjelaskantentangpenyakithewantropika dan sistem kesehatan
hewannasionaldengancara mengikutiujian sertifikasinasionalkompetensi
dokter hewan yang diselenggarakanoleh organisasi profesi kedokteran
hewan;
c. Mampu menjelaskantidak memilikimasalahetika keprofesiandi negara
asalnya yang dibuktikandengan surat keterangantertulis dari organisasi
profesinegaraasal;
d. Memilikisertifikatkompetensisebagai dokter hewan spesialisdari negara
asalnya;
suratizin praktikdari negaraasal;
e. Mefampirkan
t Melampirkankartu anggota atau surat keterangansebagai anggota dan
organisasiprofesi,dokterhewandi negaraasal.
BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal10
(1) DokterHewanyangtelahmemperoleh
izinpraktikmempunyaihak untuk:
jasa
pelayanan
medik
veteriner;
a. Mefakukan
b. Melakukantindakanmedik veterinersesuai dengan kaidah-kaidahilmu
kedokteranhewan;
c. Menetapkanbiayajasa ataskompetensimedikveteriner,fasilitas,dan/atau
tempatpraktikyangdigunakannya.
(2) Badanusahayang memperolehizin tempatusahaloperasionalmempunyai
hak untuk:
RumahSakitHewanatauRumahSakitHewanKhusus;
a. Mengoperasikan
jawab;
dokterhewanpenanggung
b. Menetapkan
hewan;
c. Memperkerjakan
tenagakesehatian
d. Menetapkanbiayajasa atas kompetensimedikveteriner,fasilites,dan/atau
tempatpraktikyangdigunakannya.
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Kewajiban
Pasal11
(1) Dokter Hewan yang melakukanpelayananjasa rnedik veterinersecara
mandiridanlatau bersamamempunyaikewajibanuntuk:
kasuspenyakithewanyangdidugatermasukpenyakithewan
a. Melapod<an
menularyang wajib dilaporkan(notifiablediseases)kepada Pemerintah
Daerah;
b. Berpartisipasidalam pelaksanaanvaksinasi dan pengobatandalam
penyakithewan menularyang
programpencegahandan perberantasan
Daerah;
ditetapkanolehPemerintah
c. Berpartisipasidalam pendidikanklien atau masyarakatumum dalam
penyakithewanmenufardan
beriangkitnya
ataumewabahnya
menyingkapi
penyakitzoonosis;
dalam pembinaanpraktikkedokteranhewan dengancara
d. Berpartisipasi
menghadiridiskusi, fokakarya,seminar atau yang sejenisnyaberkaitan
dengankesehatanhewangunamenambahwawasandan kompetensinya.
(2) Rumah Sakit Hewan dan/atauRumah Sakit Hewan Khusus mempunyai
kewaiibanuntuk :
a. Melaporkankasuspenyakithewanyang didugatermasukpenyakithewan
menularyang wajib dilaporkan(notifiablediseases)kepada pemerintah/
pemerintah
daerah;
b. Berpartisipasidalam pelaksanaanvaksinasi dan pengobatandalam,
penyakithewanmenularyang
programpencegahandan pemberantasan
Daerah;
ditetapkanolehPemerintah
c. Berpartisipasi
dalam penyuluhandan pendidikanklien atau masyarakat
penyakithewan
ataumenambahnya
umumdalammenyikapiberjangkitnya
menulardan penyakitzoonosis;
d. Berpartisipasidalam pembinaan praktek kedokteran hewan dengan
memfasititasidokter hewan dan tenaga medik veteriner lainnya untuk
mengikuti diskusi, lokakarya,seminar pelatihan maupun pendidikan
spesialisatau yang sejenisnyaberkaitandengankesehatanhewanguna
wawasandan kompetensinya;
menarnbahdan meningkatkan
e. Menghormatidan mematuhi keputusan,dan/ atau tindakan, medik
veterineryang diambiloleh penanggungjawab medik veterinerdan/atau
dokterhewanpraktik.
BAB VIII
PEilIBINAANDAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal12
dan Perikananberwenangsebagai
Dalamrangkapembinaan,DinasPeternakan
berikut:
jasa medikveteriner;
pelayanan
a. Melakukanpembinaan
terhadappelaksanaan
kewajiban
dokter hewan,
b. Mengakomodasidan mendorongterlaksananya
klinikhewan,rumahsakithewan,rumahsakithewankhusussertaorganisasi
profesikedokteranhewan;
hak dokter hewan praktikdan pengusahapelayananjasa
c. Mengakomodasi
medikveteriner;
d. Bersamaorganisasiprofesikedokteranmelakukanpembinaankepadapraktik
potensitenagakesehatanhewan;
kedokteranhewandan pemberdayaan
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SistemKesehatanHewanNasional(siskeswanas);
t. Membina dan memfasilitasipengembanganmedik veteriner dan medik
pusatkesehatanhewansertarumahpemotongan
konservasi,
hewan.
Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal{3
Dalam rangka pengawasan,Dinas Petemakandan Perikananbenrenang
sebagaiberikut:
a. Melakukankoordinasiguna efektifitaspengawasan/pelaksanaanpelayanan
jasa medikveteriner;
b. Pengawasan
kepadakeberadaan
dan kinerjatenagakesehatanhewanwarga
negaraasing;
c. Memberikanapresiasilrewarddan melakukanpromosikepadadokterhewan
praktik dan/atau usaha pelayananjasa medik veterineryang memenuhi
persyaratan
dan menjalankan
kewajibannya
denganbaik;
d. Memberikanperingatansecara bertahapdan menjatuhkansanksi secara
bertahapkepadadokterhewanpraktikdanlatauusahapelayananjasa medik
veterineryang belummemenuhipersyaratan
dan menjalankankewajibannya
denganbaik.
BAB IX
SANKSIADTIINISTRATIF
Pasaf14
(1) Dokter hewan praktikmandirilbersama,klinik hewan,rumah sakit hewan
dan/ataurumahsakit hewankhususyang tirdakrnelaksanakankewajibandan
memenuhipersyaratandan/atautidak melaporkankasus penyakit hewan
yang diduga termasuk dalam penyakit hewan yang harus dilaporkan
(notifiable diseases/akan dikenakan sanksi administratif.
(2) Saksiadministratif
sebagaimana
dimaksudpadaayat(1) berupa:
a. Teguranatauperingatan
tertulis;
b. Penghentiansementarakegiatan praktik dokter hewan, klinik hewan,
dan/ataurumahsakithewanyangbersangkutan.
c. Pencabutanizin operasionaf
praktikdokterhewan,klinikhewan,dan atau
rumahsakithewanyangbersangkutan.
BAB XI
KETENTUANPERALIHAN
Pasal15
Padasaatperaturanini mulaiberlakumaka:
a. Semualzin praktikdanlatauusahapelayananiasa medikveterineryang telah
adatetapberlakusampaiberakhirmasaberlakuizin;
b. Semuaizinpraktikdan/atauusahapelayanan
jasa medikveterineryangmasa
berlakunyaizintelahberakhirwajibmengikutiPeraturanBupatiini.
PasaltG
Peraturanini mulaiberlakupadatanggalditetapkan.
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pengundangan
Agar setiaporang mengetahuinya,
memerintahkan
Peraturan
Bupatiinidenganpenempatannya
dalamBeritaDaerahKabupaten
Mojokerto.
Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal z \^€a. 2-o\1-

BUPATI

RTO,

MUSTO
Diundangl<an
di Mojokerto
padatanggal L 1.,\€-\ tolL

PIt SEKRETARIS
DAERAHKABUPATENMOJOKERTO,

BERITADAERAHI(ABUPATENMO,OKERTOTAHUN2012NOMOR I9

