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[Contoh] 

Rencana Biosekuriti Peternakan Skala Kecil untuk Pencegahan  

Virus Flu Babi/ASFV 
 

Penerjemah: Tyas Budi Utami-Hermansyah,  ECHO Asia Foundation, Thailand 

 

[Catatan Editor: Ini hanyalah satu contoh rencana biosekuriti untuk operasi peternakan babi skala kecil di satu wilayah. Contoh ini dapat 

digunakan sebagai sebuah pola untuk ditiru (template). Tidak mungkin semua tindakan yang ada di sini akan bisa dilakukan secara praktis atau 

cocok dengan konteks Anda. Oleh sebab itu Anda perlu menyesuaikannya dengan kebutuhan dan prioritas peternakan Anda. Disarankan Anda 

melibatkan semua pihak atau staf dan pekerja yang ada di pertenakan dalam diskusi untuk penerapan rencana semacam ini sehingga bisa 

dihasilkan penerimaan, pemahaman dan kepraktisan yang maksimal.] 

 

Nama Peternakan: The Happy Pig Farm 

 

Tanggal Persiapan Rencana: 24 Mei, 2021 

 

Manajer Peternakan: Somchai Noon     

 

Nomor Kontak Manajer Peternakan: 082-345-6758 

 

Kajian Tahunan Rencana Biosekuriti Peternakan (semua staf ): 24 Mei, 2022 

 

Semua staf peternakan sudah diberi tahu tentang Rencana Biosekuriti Peternakan dan telah menerima penjelasan tentang isinya: 

 

     YA/TIDAK                                       Tanggal: 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Tujuan:  
Untuk mencegah penyebaran Virus Flu Babi/African Swine Fever Virus (ASFV) ke Peternakan Happy Pig dan untuk mempertahankan zona 

produksi bebas Virus Flu Babi demi kepentingan ternak dan staf yang bekerja mengurus mereka. 

 

Kemungkinan pihak/barang yang berpotensi menjadi jalan masuk penyebaran virus: 
• Manusia/orang 

• Babi 

• Praktik-praktik produksi 

• Pakan &berbagai pasokan 

• Limbah/Kotoran babi 

  



Rencana Aksi: 

MANUSIA 

Sumber Potensi Risiko Rencana Aksi 

Staf dan Pekerja 

Peternakan 

 

Staf dan pekerja berisiko 

menyebarkan virus dan materi-materi 

lain yang terinfeksi setelah mereka 
mengunjungi desa asal dan/atau 

peternakan mitra lainnya. 

 Semua staf harus dilatih & diberi tahu tentang Rencana 

BiosekuritiPeternakan, disertai dengan jadwal tindak lanjut 
yang teratur 

 Identifikasi siapa staf/pekerja yang ditunjuk untuk 
menangani tugas-tugas produksi babi 

 Staf produksi harus mengganti pakaian dan sepatu bot 
dengan yang sudah ditetapkan untuk dikenakan saat bekerja 

di dalam area produksi babi 

 Staf yang memasuki area produksi babi harus berjalan 
melalui disinfektan untuk rendaman/mandi kaki 

 

 

Pengunjung 

 

 

Pengunjung dapat tanpa sadar 

menyebarkan virus melalui materi-
materi yang terinfeksi dan 

kemungkinan besar berasal dari 

lokasi dan/atau peternakan yang tidak 
diketahui. 

 Batasi titik-titik masuk ke peternakan  

 Batasi dengan tegas akses ke kandang babi dan area produksi 

 Jika pengunjung memang harus memasuki area maka mereka 
harus berganti mengenakan sepatu bot dan baju yang 

disediakan oleh peternakan 

 Setiap pengunjung yang memasuki area produksi babi harus 
melakukan mandi kaki dengan disinfektan  

Kendaraan 

Materi-materi yang terinfeksi dapat 

secara tidak sengaja menempel di 

roda dan di bagian bawah kendaraan 
yang datang dari daerah yang 

terinfeksi virus. 

 Kendaraan harus melewati bak desinfektan saat memasuki 
peternakan(sebaiknya mandi desinfektan, diikuti dengan 

palungan/wadah yang berisi kapur kering) 

 Kendaraan harus diparkir di area yang telah ditentukan di 
peternakan, jauh dari area produksi babi 

 Sepeda motor dan sepeda termasuk di dalam aturan ini 

Pedagang 

dari luar 

Bila memungkinkan, pedagangdari 

luar harus diperlakukan sebagai 

pengunjung dengan akses terbatas ke 
peternakan. 

 Zona pengiriman/penyerahan harus ditetapkan dan terpisah 

dari area produksi babi 

 Tanda-tanda atau rambu-rambu yang jelas untuk lalu-lintas 
pengiriman barang/produksi di pertanian 

 

BABI 

Sumber Potensi Risiko Rencana Aksi 

Babi-babi baru 

Penularan dari babi ke babi tetap 
menjadi salah satu potensi risiko 

penyebaran tertinggi dan harus 

diberantas dengan segala cara. 

 Babi baru tidak diperbolehkan di area peternakan 

 Babi yang boleh ada di peternakan harus berasal dari 

pembiakan di peternakan dan/atau melalui inseminasi buatan 

 JIKA babi baru harus dimasukkan ke peternakan, babi 

tersebut harus diisolasi dan dikarantina selama 30 hari 
terlebih dahulu 

Babi-babi dari luar  

Dalam beberapa kasus, babi tetangga 

dan/atau babi hutan dapat mengakses 

peternakan, membawa Virus Flu 
Babi bersama mereka. 

 Pagar perimeter pertanian harus dirawat dan diperiksa secara 

teratur 

 Pagar tambahan dan pagareksklusi/pengecualian harus 

memisahkan area produksi babi dari seluruh area peternakan 

lainnya 

Pengiriman produk-

produk daging babi dari 

peternakan  

Truk dan trailer yang digunakan 

untuk mengangkut babi dan produk 
dari peternakan, ke pasar atau kw 

rumah jagal, berisiko membawa 

materi-materi yang terinfeksi pada 
saat mereka kembali ke peternakan. 

 Kendaraandan peralatan harus dibersihkan dan mendapat perlakuan 
disinfektan pada saat kembali memasuki area peternakan  

 

 



BERBAGAI PRAKTIK PODUKSI  

Sumber Potensi Risiko Rencana Aksi 

Peralatan Digunakan 

Sesuai Tujuan 

Khususnya 

Peralatan yang digunakanbersama 

meningkatkan risiko penyebaran 

infeksi dari area peternakan yang 
lebih kurang aman. Untuk mencegah 

kontaminasi silang, peralatan yang 

digunakan di dalam area produksi 
babi harus terpisah dari peralatan 

peternakan lainnya. 

 Beli alat-alat tambahan, ember, selang, dll. untuk digunakan 

hanya di area produksi babi di peternakan 

Kebersihan Peralatan  

Alat-alat dapat menampung tanah, 

air, atau cairan babi yang 
terkontaminasi. Untuk mencegah 

kontaminasi silang, alat harus 

dibersihkan dan didesinfeksi secara 

teratur. 

 Sebagai satu tim, lakukan pemeriksaan untuk menetapkan 
seberapa sering alat- alat dan peralatan harus 

dibersihkan/disinfeksi 

Semen&Inseminasi 

Buatan 

ASFV menyebar dengan mudah 

melalui cairan yang diproduksi 

hewan seperti darah, air liur, dan air 
mani/semen. 

 Semen harus berasal dari sumber yang memiliki reputasi baik 

dan dikelola hanya oleh dokter hewan atau staf peternakan 
saja 

 

PAKAN DAN PASOKAN  

Sumber Potensi Risiko Rencana Aksi 

Sumber Pakan 

Pakan dapat menampung virus, baik 

di dalam bahan pakan atau di 
kantong-kantong yang digunakan 

untuk mengangkutnya. 

 Bahan pakan harus berasal dari sumber yang terpercaya 

 Tingkatkan jumlah bahan pakan yang ditanam di peternakan 

untuk menghindari membeli bahan pakan dari luar 

Memberi makan dengan 

menggunakan sisa-sisa 

makanan  

Sisa makanan dapat menjadi sumber 

materi yang terkontaminasi, yang 
berasal dari sumber-sumber yang 

tidak diketahui 

 Jika memungkinkan pemberian sisa makanan (“swill” 
feeding) harus dibatasi; Praktik ini harus dihindari kecuali 

makanan telah dimasak pada suhu 70 ° C setidaknya selama 
30 menit 

 Babi tidak boleh diberi makan produk babi, karena dapat 
menampung virus hingga 100 hari 

Materi untuk alas tidur 

 

Bahan alas tidur seperti sekam padi 

dapat menampung virus, baik 
menempel pada bahan alas itu 

sendiri, atau pada kantong yang 

dijadikan wadah dalam mengangkut 
materi tersebut masuk kepeternakan. 

 Bahan pakan harus berasal dari sumber-sumber terpercaya 

 Tingkatkan jumlah bahan alas tidur yang diproduksi di 

pertanian untuk menghindari pembelian bahan alas dari luar 

Area 

penyimpanan/gudang 

 

Area penyimpanan berisiko 
menampung hewan pengerat yang 

dapat menyebarkan patogen dari 

peternakan ke peternakan. 

 Area penyimpanan harus dijaga agar tetap bersih, dengan 

bahan pakan dan alas tidur yang disimpan dengan benar 

 Perangkap harus dipasang untuk menjaga area agar bebas 
hewan pengerat 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

Tindak Lanjut: 

Rencana harus secara berkala ditinjau kembali (disarankan setiap tiga bulan sekali) dan ini perlu dilakukan bersama dengan semua staf. 

 

Catatan: 

 Ingatlah bahwa sinar matahari dan kondisi kering mampu membunuh virus, sedangkan kondisi teduh dan lembab memungkinkan virus 

berkembang-biak. 

 Semua disinfektan membutuhkan waktu untuk membunuh Virus Flu Babi karena virus ini dilindungi dengan sangat rapat (seperti umbi 

bawang yang berlapis-lapis). Virus ini dibuat tidak aktif oleh pH tinggi dan pH rendah (<4 dan >11). Meskipun demikian beberapa 

disinfektan yang bagus untuk menghadangnya—tetap saja membutuhkan waktu kontak. 

o Ada berbagai disinfektan yang efektif: klorin, yodium, formalin, dan soda api (larutan alkali; NaOH) semuanya efektif. Untuk 

informasi lebih lanjutlihat Disinfectants for Use Against ASFV. 

 

 Larutan untuk mandi kaki sulit untuk dijaga kebersihannya dan perlu diganti setiap hari agar tetap efektif.  

o Disarankan (karena pertimbangan biaya), wadah/baskom untuk mandi kaki diisi dengan larutan pemutih (bleach) pekat (8 

ons per galon air) dan dilanjutkan dengan kotak/wadah berisi kapur kering untuk dimasuki dengan mengenakan sepatu bot 

basah dari mandi kaki; kedua teknik ini relatif murah dan akan berfungsi jika tetap bersih dan segar. 

o Ban kendaraan dan sepeda tidak bisa cukup lama berada di dalam bak mandi —selain itu ban kendaraan juga mudah 

terkontaminasi. Jika memungkinkan, cuci ban dan kemudian minta kendaraan itu melewati wadah/bentangan kapur kering. 

Area kapur harus cukup panjang agar seluruh lingkar ban mempunyai kesempatan terkena kapur. 

MATERI LIMBAH  

Sumber Potensi Risiko Rencana Aksi 

Pengelolaan Kotoran 

Babi  

Kotoran babi dapat menampung virus 

selama 10-14 hari. 

 Untuk menghindari agar tidak membawa pathogen dari peternakan ke 

bagian hilir, maka kotoran babi harus diperangkap dan di simpan di 

area peternakan, dan dikomposkan atau diberi perlakuan/penanganan.  

Pengelolaan Air  

 
Patogen dapat menyebar dengan 

sangat cepat melalui air, terutama 

jika terkontaminasi oleh limpasan 
dari peternakan lain. 

 Babi tidak boleh memiliki akses ke air yang mengalir 

langsung dari parit/kanal, atau badan air lain yang bisa 
dicemari virus. 

 Cegah agar babi tidak dapat meminum air limbah dalam 
bentuk apa pun 

 Air minum dapat diklorinasi jika berisiko terkontaminasi 


