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Kata Pengantar 
 

Kesejahteraan hewan merujuk kepada 
bagaimana hewan bereaksi pada 
kondisi kehidupannya atau dalam 
pengangkutan serta kondisi lokasi 
sementara yang dialaminya. 

Menurut standar internasional, hewan berada 
dalam status sejahtera apabila sehat, nyaman, 
memperoleh asupan nutrisi yang baik, aman dan 
mampu mengekspresikan perilaku alaminya dan 
tidak menderita rasa sakit, rasa takut ataupun 
rasa tertekan yang berlebihan atau distress. 

Penanganan hewan selama pengangkutan sesuai 
dengan pedoman ini dapat merealisasikan 
manfaat-manfaat berikut ini: 

 y meminimalisir stres 
 y daya tahan terhadap penyakit lebih baik 
 y mengurangi jumlah cedera atau kematian 
 y mengurangi turunnya berat ternak sapi 
 y kondisi dan situasi kerja yang lebih aman 
 y lebih cepat menyelesaikan pekerjaan seperti 

memuat dan menurunkan ternak sapi
 y meningkatkan kualitas daging dan waktu 

simpan (shelf-life) yang berarti laba yang 
lebih tinggi dalam bisnis dan meningkatkan 
keamanan pekerjaan bagi semua pihak dalam 
rantai pasokan. 

Prinsip-prinsip dalam pedoman ini 
dapat diterapkan oleh semua pihak yang 
bertanggungjawab untuk merencanakan 
perjalanan, yang bertanggungjawab atas 
kendaraan atau kapal pengangkutan dan yang 
bertanggungjawab memuat dan menurunkan 
ternak sapi. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar 
untuk menjamin kesejahteraan hewan yang baik 
selama pengangkutan meliputi: 

 y mencari sumber sapi yang sesuai 
 y perencanaan dan persiapan 
 y menghindari stres pra-pengangkutan 
 y desain, penggunaan dan pemeliharaan 

sarana dan peralatan yang sesuai 
 y memuat dan menurunkan sapi sedemikian 

rupa sehingga meminimalisir stres dan 
mengoptimalkan pergerakan 

 y memantau kesehatan dan kesejahteraan 
ternak sebelum, selama dan setelah 
pengangkutan 

 y mencegah dan menanggapi situasi darurat.

Penting untuk dicatat bahwa pedoman ini 
hanya memberikan gambaran umum dari 
praktik terbaik namun tidak merupakan 
satu-satunya cara untuk merealisasikan hasil 
keluaran (outcome) kesejahteraan hewan yang 
baik. Metode maupun teknik lainnya dapat 
juga merealisasikan hasil keluaran yang sama 
baiknya; namun dengan tidak adanya opsi 
lain, pedoman ini dapat dimanfaatkan sebagai 
dasar untuk praktik yang dilakukan atau 
sebagai daftar periksa (checklist) pembanding 
bagi praktik yang telah dilakukan selama ini. 
Peraturan yang berdampak pada pengangkutan 
ternak dapat berbeda-beda sesuai dengan 
lokasinya. Hal ini selalu harus dianggap lebih 
penting daripada pedoman ini. 
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ii  Kata Pengantar

Tujuan dan ruang lingkup  
 

Pedoman ini telah disusun oleh 
Departemen Pertanian dan 
Sumberdaya Air Pemerintah Australia 
bersama dengan Badan Koordinasi 
Penanaman Modal Indonesia di 
bawah Kemitraan Indonesia-Australia 
tentang Ketahanan Pangan di Sektor 
Daging Merah dan Sapi.  

Tujuan pedoman ini adalah untuk 
mengilustrasikan praktik terbaik untuk 
menangani sapi selama pengangkutannya dan 
dalam mendesain dan membangun sarana 
pengangkutannya. 

Pedoman ini meliputi pengangkutan ternak 
dengan jalur darat dan laut di Indonesia, dari 
pencarian sumber sapi hingga ke bongkar 
muatan (discharge) di tujuan akhirnya. 
Pedoman ini ditujukan kepada dan relevan bagi 
sapi indukan maupun sapi bakalan lokal dan 
impor dan berlaku dimanapun pengangkutan 
dilakukan di dalam Indonesia pada seluruh 
bagian rantai pasokan dari pelabuhan hingga ke 
peternakan, feedlot dan Rumah Potong Hewan 
(RPH) serta semua kemungkinan di antaranya. 

Pedoman ini berlaku bagi organisasi yang 
tengah berupaya untuk: 

 y Mencapai hasil keluaran kesejahteraan 
hewan yang baik selama pengangkutan 
ternak.

 y Memberikan rasa aman ke pemasok dan 
pelanggannya serta masyarakat luas bahwa 
mereka berkomitmen pada hasil keluaran 
kesejahteraan dan manajemen hewan. 

 y Meningkatkan tingkat laba melalui 
peningkatan produktifitas, hasil potong 
daging (meat yield) dan kualitas daging yang 
diperoleh. 

 y Menyediakan lingkungan tempat kerja yang 
lebih aman. 

 y Memberikan nasehat atau pelatihan tentang 
hasil keluaran kesejahteraan dan manajemen 
hewan. 

Pedoman ini tidak membahas: 
 y Pengangkutan ternak melalui jalur laut dan 

udara melintasi perbatasan internasional. 
 y Penanganan atau kesejahteraan hewan untuk 

produksi (seperti di peternakan atau feedlot) 
atau pada saat pemotongan. 



Cara menggunakan  
pedoman ini 

Pedoman ini dibagi menjadi tujuh 
bagian dimana masing-masing bagian 
membahas unsur yang berbeda-beda 
dalam pengankutan ternak. 
Pedoman dan hasil keluaran kesejahteraan hewan 
yang diinginkan disediakan di setiap bagian dan 
alat lanjutan yang dapat digunakan disertakan juga 
dalam rangka mencapai praktik terbaik. 

Suatu studi kasus disertakan dalam bagian 
Sembilan yang menyediakan contoh kerja 
praktis tentang bagaimana prinsip-prinsip 
yang tercantum dalam pedoman ini dapat 
diimplementasikan dalam situasi dan kondisi 
komersial untuk memberikan manfaat bagi 
hewan maupun bisnis. 

BAgian 1: Merencanakan dan mencari sumber 
sapi
Bagian ini memberikan gambaran umum 
tentang perencanaan yang diperlukan 
saat mencari sumber ternak sapi sebelum 
pengangkutannya termasuk jenis sapi yang 
perlu diseleksi dan bagaimana meminimalisir 
stres pra-pengangkutan. 

BAGIAN 2: Bagian 2: Persiapan pra-
pengangkutan 
Bagian ini fokus pada persiapan perjalanan 
pengangkutan dan mempertimbangkan 
waktu pemberhentian untuk istirahat, waktu 
pelarangan pemberian pakan dan air, sarana 
pengangkutan, kendaraan dan kapal serta 
tindakan perencanaan untuk situasi tak terduga 
(contingency/kontinjensi). 

BAGIAN 3: DESAIN SARANA DAN PRA-SARANA 
PENGANGKUTAN 
Bagian ini membahas bagaimana sarana dan 
pra-sarana pengangkutan hendaknya didesain 
dan dibuat agar mengoptimalkan kesejahteraan 
hewan dan keleluasaan geraknya. 

BAGIAN 4: PENANGANAN (HANDLING) TERNAK
Bagian ini fokus pada penanganan hewan 
yang efisien dan stres minimum selama proses 
pengangkutan termasuk mencegah hewan dari 
meloloskan diri dan memantau kesehatan dan 
kesejahteraan ternak. 

BAGIAN 5: MEMILIH SAPI UNTUK PEMUATAN
Bagian ini fokus dalam memastikan bahwa sapi 
layak untuk diangkut serta mengidentifikasi dan 
menangani sapi yang tidak, termasuk pemusnahan 
darurat secara manusiawi apabila perlu. 

BAGIAN 6: PEMUATAN (LOADING)
Bagian ini mempertimbangkan sarana 
pemuatan dan kelayakannya untuk digunakan, 
kepadatan dan pengelompokan serta dasar-
dasar penanganan hewan yang efisien untuk 
meminimalisir stres selama pemuatan. 

BAGIAN 7: PENANGANAN DALAM PERJALANAN
Bagian ini memberikan gambaran umum 
tentang tanggungjawab pengemudi, mengatasi 
kondisi ekstrim dan bagaimana mencegah atau 
merespon kerusakan mesin pada kendaraan dan 
situasi darurat. 

BAGIAN 8: PELAKSANAAN BONGKAR MUATAN 
DAN PENURUNAN MUATAN
Bagian ini mempertimbangkan saran penurunan 
muatan dan kelayakan penggunaannya, peran 
penurunan muatan yang lancar dan efisien 
dalam meminimalisir stres dan pentingnya 
memantau kesehatan dan kesejahteraan ternak 
selama penurunan muatan. 

BAGIAN 9: STUDI KASUS 
Bagian ini memberikan contoh praktik nyata 
tentang bagaimana prinsip yang terkandung 
dalam pedoman ini diimplementasikan dalam 
situasi komersial untuk memberikan manfaat 
bagi hewan maupun bisnis. 
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Alat
Berbagai alat telah disediakan pada akhir setiap bagian untuk membantu pelaksanaan praktik-
praktik yang digambarkan dalam setiap bagian. Alat ini hanya sekedar contoh dan beberapa alat 
dapat diterapkan pada lebih dari satu bagian saja. 



iv  Kata Pengantar

Referensi Bagian  
 

Tidak semua bagian akan relevan bagi semua pihak dan situasi. Tabel di bawah ini memberikan 
referensi singkat bagi pembaca untuk menentukan bagian mana yang paling relevan bagi mereka 
sesuai dengan bidang tanggungjawabnya. 

Bagian yang relevan bagi bidang tanggungjawab seseorang 

Bidang Tanggungjawab

Bagian yang relevan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pemilihan sumber dan seleksi ternak ü ü ü

Perencanaan perjalanan dan logistik ü ü

Pemberian pakan dan air pada ternak untuk 
pengangkutan ü ü ü ü

Desain dan pemeliharaan sarana pengangkutan ü ü ü ü ü

Seleksi sapi untuk pemuatan ü ü ü ü

Penanganan hewan selama pemuatan ü ü ü ü

Logistik dan manajemen perjalanan 
pengangkutan ü ü ü ü ü ü ü ü

Mengemudi kendaraan atau kapal pengangkutan ü ü ü ü ü

Penanganan hewan selama penurunan muatan 
sapi ü ü ü
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Merencanakan 
dan mencari 
sumber sapi

TINDAKAN KUNCI

 y Rencanakan dan persiapkan di awal 
 y Sapi yang dicari sesuai atau 

teraklimatisasi dengan kondisi-
kondisi yang ada

 y Hindari stres pra-pengangkutan
 y Kelompokkan hewan-hewan secara 

tepat untuk pengangkutan 

Pedoman praktik terbaik untuk pengangkutan sapi di Indonesia 

Merencanakan pencarian 
sumber dan pengangkutan 
ternak sapi dengan baik sebelum 
waktunya akan mengoptimalkan 
kesejahteraan dan produktivitas.



2  Bagian 1: Merencanakan dan mencari sumber sapi

Alat 1.1 memberikan 
jadwal untuk 

melaksanakan 
kegiatan-kegiatan 

pencarian, pengadaan, 
dan perencanaan 

pengangkutan untuk 
mengimpor ternak 
atau mencarinya 
secara domestik. 

Rencanakan dan  
persiapkan dari awal  

Jauh sebelum pengangkutan tersebut dilaksanakan, pertimbangan yang perlu 
diambil adalah dari mana sapi akan diperoleh, bagaimana mencari sumber 
tersebut dan logistik yang terkait dengan pengadaan tersebut. 

Hal ini perlu dipersiapkan 60-90 hari sebelumnya sesuai dengan pencarian sumber sapi (apabila 
mencari sumber sapi lokal) atau sampai dengan 12 bulan sebelumnya (apabila mengimpor sapi). 
Persediaan ternak sapi dari negara-negara lain sering kali musiman, yang berarti penting melakukan 
perencanaan jauh ke depan. 

Pada umumnya, berikut adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan:

Rencana awal
 y Memastikan kapasitas persediaan, juga 

persyaratan-persyaratan peraturan dan izin-
izin. 

 y Penganggaran pembelian serta biaya 
operasional seperti pakan, pengangkutan dan 
pelatihan lainnya yang mungkin diperlukan. 

 y Melakukan penilaian terhadap sarana 
prasarana transportasi dan membuat 
daftar periksa untuk hal-hal yang perlu 
ditingkatkan. 

 y Menyusun rencana perjalanan awal, 
termasuk rencana kontinjensi sebelum 
pengangkutan sapi dilaksanakan.    

Pengadaan
 y Mengidentifikasi semua proses administratif 

yang dibutuhkan dalam pengadaan sapi dan 
perencanaannya. 

 y Melihat ulang prasarana dan sarana 
transportasi, serta tempat-tempat seperti 
sarana depot dan rest stop untuk mengawasi 
adanya permintaan perbaikan sarana. 

 y Finalisasi rencana perjalanan, termasuk 
rencana kontinjensi sebelum pengangkutan 
sapi dimulai. 

 y Memastikan pengaturan kontinjensi sudah 
siap seperti misalnya, jika terjadi kecelakaan 
atau, hewan yang lolos.  
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Sapi yang dicari sesuai atau  
teraklimatisasi dengan kondisi-kondisi  

Tipe, bibit (breed), lokasi geografis 
dan riwayat pra-perjalanan dapat 
mempengaruhi kemampuan ternak 
sapi untuk menghadapi stres saat 
pengangkutan.  

Suhu dan kelembaban adalah dua faktor 
yang dapat menyebabkan stres tinggi selama 
pengangkutan dan saat ternak mencapai 
tujuannya. Hal yang paling penting adalah 
stres yang disebabkan oleh suhu tinggi dan 
kelembaban; disebut stres panas. Suhu rendah 
dapat menyebabkan stres dingin meskipun ini 
cenderung jarang terjadi.

Pertimbangkan kecocokan bibit dan 
aklimatisasi hewan
Beberapa bibit lebih cocok mengatasi suhu dan 
kelembaban tinggi dibandingkan dengan bibit lain. 

Bibit Bos indicus lebih cocok 
dalam menangani kondisi-
kondisi berikut dibandingkan 
bibit Bos taurus. 

Bos indicus

Bos taurus

Sapi Bos indicus lebih sesuai dengan kondisi 
panas dan lembab dibandingkan Bos taurus. 
Sapi Bos taurus lebih mampu menghadapi panas 
dan kelembaban jika mereka dicari di tempat 
berkondisi seperti itu dan terbiasa dengan 
kondisi tersebut. Apa pun jenis bibitnya, penting 
untuk memastikan sapi-sapi tersebut terbiasa 
dengan kondisi-kondisi yang akan mereka hadapi 
pada perjalanan akhir mereka. 

Pilih hewan-hewan yang telah 
teraklimatisasi pada kondisi 
cuaca hangat jika mereka 
akan diangkut ke dan melalui 
area-area yang bersuhu dan 
berkelembaban tinggi. 

Tidak selalu mungkin untuk mencari sapi yang 
telah teraklimatisasi terhadap kondisi-kondisi 
tertentu. Dalam kasus ini, berikut hal-hal yang 
perlu dipertimbangkan:

 y Pastikan kendaraan angkutan memiliki 
aliran udara atau ventilasi memadai 
yangmemungkinkan udara untuk bersirkulasi 
di atas dan di sekitar hewan-hewan. 

 y Di mana pun, jika memungkinkan, pastikan 
hewan-hewan diberi naungan, terutama saat 
bongkar, muat, dan di tempat rest stop supir 
dan hewan. 

 y Pastikan terdapat air yang memadai selama 
pengangkutan, dan juga patuhi persyaratan 
istirahat. Sapi-sapi yang minum persis 
sebelum pengangkutan tidak selalu bisa 
menempuh perjalanan dengan optimal. 
Patuhi waktu larangan.

Jika ada risiko stres karena 
panas, kepadatan hewan harus 
dikurangi minimal sebesar 15%. 
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Hindari stres  
pra-pengangkutan 
Ternak yang mengalami beberapa 
jenis stres selama masa mendekati 
pengangkutan utama akan kurang 
mampu menghadapi stres normal 
yang dialami saat perjalanan.  

Contoh-contoh dari stres tersebut termasuk 
perjalanan dengan kendaraan jarak jauh di titik 
konsolidasi sebelum pengangkutan, penanganan 
yang berlebihan, perjalanan yang berlumpur dan 
becek, serta kondisi cuaca buruk. Sapi-sapi ini 
akan lebih mudah cedera dan sakit dibandingkan 
hewan-hewan serupa yang tidak stres. 

Sapi yang belum sepenuhnya 
pulih dari insiden dengan stres 
tinggi sebelum pengangkutan 
tidak boleh diangkut. 

Kelompokkan 
hewan-hewan 
secara tepat untuk 
pengangkutan
Pengelompokan sapi yang tepat akan 
mempertimbangkan pengelompokan 
sosial, hewan bertanduk dan tanpa 
tanduk, gender, hewan yang besar 
atau gemuk dan hewan-hewan yang 
sedang bunting. Seluruh faktor-
faktor tersebut mempengaruhi 
kemampuan hewan menghadapi masa 
pengangkutan. 

Pertahankan pengelompokan sosial
Sapi adalah hewan sosial dan suka dikelompokkan 
dengan sapi lain yang mereka anggap familier. 
Biasanya perlu 14 hari untuk sapi untuk 
bersosialisasi ulang ketika diperkenalkan 
dalam kelompok baru. Sosialisasi ulang dapat 
menimbulkan stres pada hewan. Stres dapat 
mempengaruhi kemampuan hewan untuk 
diangkut dan memberi imbas pada kondisi serta 
kualitas daging. 

Pastikan untuk menjaga hewan 
agar tetap berada dalam 
kelompok sosial mereka di 
mana pun jika mungkin.  

Tidak selalu mungkin untuk mempertahankan 
kelompok-kelompok sosial ini, maka jika situasi 
dan tempat memungkinkan:

 y Kelompokkan hewan sesuai kelompok 
mereka saat diangkut nanti setidaknya 14 
hari sebelum pengangkutan agar mereka 
memiliki waktu penyesuaian dan dapat 
bersosialisasi dengan kelompok baru mereka.

 y Awasi dengan seksama perilaku mereka jika 
ternak-ternak tersebut dikonsolidasi sebelum 
pengiriman dan pertimbangkan pemisahan 
hewan jika ada yang berlaku agresif. 
Hal ini tidak berarti mengisolasi hewan 
tersebut, karena ini dapat menimbulkan 
stres tambahan, tetapi pindahkan mereka 
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ke kandang yang berbeda di mana mereka 
bisa tetap memiliki kontak visual dan suara 
dengan sapi lain. Hewan-hewan ini harus 
diangkut dalam kandang atau peti kayu 
dalam kendaraan angkutan yang terpisah. 

Ketika sapi dikelompokkan kembali, tetap 
pertimbangkan karakteristik tertentu hewan 
dalam lingkungan kelompok yang bertanduk 
dan tanpa tanduk, gender, besar atau gemuk dan 
bunting. Di mana saja, jika memungkinkan, hewan-
hewan yang sama harus dikelompokkan kembali, 
dan karakteristik khusus mereka harus terpenuhi. 

Hindari pengangkutan hewan-hewan 
bertanduk dan tanpa tanduk secara 
bersama-sama
Lebih baik untuk tidak mengangkut hewan 
bertanduk karena tanduk-tanduk adalah 
penyebab utama luka dan cedera lain pada 
sapi; meski demikian, hal ini tidak selalu 
memungkinkan. 

Hewan-hewan yang bertanduk 
dan tanpa tanduk harus 
diangkut secara terpisah atau 
dicampur hanya jika mereka 
akur, sebagai contoh mereka 
telah dibesarkan bersama-
sama atau sebelumnya pernah 
diangkut bersama dan tidak 
ditemukan masalah.

Jika mengangkut hewan bertanduk, densitas 
hewan harus dikurangi 10%. 

Sapi bertanduk dan tanpa tanduk harus 
dikelompokkan bersama kecuali mereka cocok dengan 
satu sama laintogether unless they are compatible

Sapi tanpa tanduk dikelompokkan bersama

Hindari pengangkutan hewan-hewan 
yang sangat besar dan gemuk 
Karena berat badan dewasa sapi meningkat, 
kegesitan mereka berkurang dan dapat 
menimbulkan risiko cedera selama pengangkutan. 
Hewan-hewan yang terlalu gemuk lebih mungkin 
terkena stres karena panas dan kurang atletis 
dibandingkan hewan yang lebih ramping dengan 
berat badan yang sama. 

Sebaiknya hindari pengangkutan 
hewan-hewan yang berat dan 
gemuk; meski demikian tekanan 
komersial membuat kondisi ini 
tidak bisa dihindari.

Jika mengangkut hewan-hewan yang sangat 
besar atau gemuk, densitas hewan harus 
dikurangi 10%.

Hindari pengangkutan sapi saat bunting 
tua atau sapi yang baru beranak
Terdapat risiko signifikan terhadap kesehatan 
dan kesejahteraan dari sapi dara (heifers) dan 
sapi-sapi betina yang diangkut dalam jarak jauh 
ketika bunting tua::

 y Kebutuhan pakan dan air meningkat secara 
signifikan ketika bunting tua dan risiko 
dehidrasi meningkat jika ternak diangkut 
saat bunting.

 y Perubahan yang signifikan pada pakan jika 
bunting tua dapat menimbulkan penyakit 
metabolisme. 

 y Stres dari pengangkutan akan mengurangi 
resistensi hewan pada penyakit. 
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Sapi yang sedang bunting tua 
(10% masa buntingan terakhir 
atau kurang lebih 27 hari) 
atau yang baru beranak dalam 
seminggu terakhir tidak boleh 
diangkut.

Sapi betina bunting

Jika ternak bunting diangkut sebelum bunting 
tua: 

 y Pastikan pemberian pakan yang tepat 
sebelum, selama, dan sesudah pengangkutan.

 y Sapi atau lembu betina selama masa bunting 
di bulan keenam dan ketujuh tidak boleh 
kekurangan air lebih dari 12 jam dan harus 
diistirahatkan selama 12 jam sebelum dimuat 
kembali (artinya mereka diberikan air, pakan 
dan ruang untuk berbaring dan beristirahat).

 y Jika sapi atau dara bunting di bulan 
kedelapan atau lebih, kecuali dua minggu 
terakhir dari masa bunting, dan harus 
diangkut, mereka hanya boleh diangkut jika 
memenuhi syarat-syarat di bawah ini:
 » Waktu kekurangan air tidak boleh lebih 

dari empat jam
 » Pakan dan air harus diberikan segera 

sebelum bongkar dan muat
 » Tempat tambahan harus diberikan dalam 

kendaraan (misalnya – kurangi densitas 
hewan sebesar 10%)

 » Mereka harus dipisahkan dari tipe-tipe 
sapi yang lain.

 » Harus konsultasi dengan dokter hewan. 

Sapi atau sapi dara yang baru melahirkan 
minggu lalu hanya boleh diangkut jika 
dianjurkan dokter hewan.

Hati-hati saat mengangkut anak sapi 
(pedet)
Pedet hanya dapat diangkut jika memenuhi 
syarat-syarat berikut:

 y Pedet yang pusarnya belum benar-benar 
pulih tidak boleh diangkut. 

 y Pedet yang umurnya di bawah lima hari 
hanya boleh diangkut ketika pedet tersebut:
 » Diberi pakan cairan di antara enam jam 

sebelum dimuat; dan
 » Diberikan tempat berbaring yang tebal 

dan ruang untuk berbaring; dan
 » Terlindungi dari panas dan dingin; 
 » Tidak menempuh perjalanan lebih dari 

enam jam. 
 y Pedet yang berumur di antara lima sampai 

dengan 30 hari hanya boleh diangkut ketika 
pedet tersebut:
 » Terlindungi dari panas dan dingin;
 » Sehat, sadar, dan bisa berdiri dari posisi 

berbaring;
 » Telah diberi susu atau pengganti susu 

dalam kurun waktu enam jam saat 
dimuat;

 » Dikelompokkan dan diangkut agar 
pengiriman dipastikan kurang dari 18 jam 
sebelum pemberian pakan terakhir dan 
tidak lebih dari 12 jam dihabiskan untuk 
pengangkutan.

 y Pedet yang berumur 14 hari atau kurang 
harus ditemani oleh induk mereka dalam 
perjalanan yang melebihi delapan jam.
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Alat 2.2 memberikan 
detil lebih lanjut 

mengenai masa istirahat 
pengangkutan ketika 

mengangkut sapi 
bunting atau pedet. 

6  Bagian 1: Merencanakan dan mencari sumber sapi



Alat
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Alat

ALAT 1 .1  
JADWAL UNTUK KEGIATAN MENCARI SUMBER, 
PENGADAAN, DAN RENCANA PENGANGKUTAN 
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Alat 1.1
Jadwal untuk menjalankan kegiatan pencarian, pengadaan dan 
rencana pengangkutan 

Mengimpor ternak

Kerangka 
waktu Kegiatan

RENCANA AWAL

365+  
hari

Mulai diskusi mengenai kapasitas 
persediaan dengan para penyedia 
untuk memastikan jumlah hewan 
yang dibutuhkan tersedia ketika 
dibutuhkan. 
Minta informasi lebih lanjut 
mengenai gambaran persediaan, 
musim persediaan dan proses 
impor termasuk persyaratan hukum 
dan perizinan. Hal ini penting untuk 
mengantisipasi dan menghindari 
penundaan. 
Rancang rencana pelatihan pra-
pasca kedatangan untuk rantai 
pasok (importir, orang yang 
menangani. Pengangkut, peternak 
dan staf lainnya).

300-280 
hari

Alokasikan anggaran untuk 
pembelian sapi dan biaya 
operasional, termasuk pakan, 
transportasi, dan pelatihan. 
Finalisasi spesifikasi sapi.
Konfirmasi pada pelanggan 
atau penguna akhir mengenai 
persayaratan dan kelola ekspektasi. 
Periksa pelabuhan dan sarana 
karantina. Buat daftar periksa untuk 
peningkatan yang diperlukan. 
Mulai diskusi awal dengan penyedia 
angkutan (misalnya perusahaan 
kendaraan) jika perlu, pastikan 
mereka mampu menangani volume 
sapi tersebut tanpa penundaan. 
Perlu ada juga rencana kontinjensi 
untuk kerusakan kendaraan.  
Buat rencana perjalanan awal 
termasuk rencana kontinjensi.

Mencari ternak di pasar domestik

Kerangka 
waktu Kegiatan

RENCANA AWAL

90-60 hari Mulai diskusi mengenai kapasitas 
persediaan dengan para penyedia 
untuk memastikan jumlah hewan 
yang dibutuhkan tersedia ketika 
dibutuhkan.
Alokasikan anggaran untuk 
pembelian sapi plus biaya 
operasional, contohnya, pakan, 
transportasi, pelatihan.
Finalisasi spesifikasi sapi.
Konfirmasi pada pelanggan 
atau pengguna akhir mengenai 
persyaratan dan kelola ekspektasi.
Cari informasi lebih lanjut mengenai 
persyaratan hukum dan perizinan 
yang akan dibutuhkan untuk 
pengangkutan domestik ternak.
Periksa prasarana angkutan dan 
sarananya. Buat daftar periksa 
untuk upaya peningkatan.
Periksa kondisi angkutan dan rute-
rute, termasuk depot, sarana rest 
stop.
Susun daftar periksa mengenai 
peningkatan yang diperlukan.
Rencanakan rute angkutan yang 
dapat ditempuh.

60 hari Kunjungi lagi prasarana angkutan, 
sarana dan tempat-tempatnya 
seperti depot, dan sarana rest stop 
untuk mengawasi permintaan 
upgrade sarana.
Buat rencana perjalanan awal 
termasuk rencana kontinjensi.
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Importing livestock

Kerangka 
waktu Kegiatan

PENGADAAN

275-100 
hari

Mulai proses pengadaan.
Dalam banyak kasus, importir 
perlu setidaknya 75 hari untuk 
mendapatkan izin impor.
Identifikasi semua proses 
administratif yang diperlukan dan 
buat perencanaannya.
Kunjungi ulang pelabuhan, 
karantina, dan sarana angkutan 
untuk mengawasi permintaan 
upgrade sarana apa pun.
Jalankan pelatihan pra-kedatangan 
untuk semua personel yang 
terlibat, misalnya orang yang 
lakukan penanganan dan menjaga 
kesejahteraan hewan, angkutan, 
logistik, dan pemeliharaan hewan.

30 hari Setidaknya persiapkan 30 hari 
untuk mencari sapi dalam pasar 
impor sesuai dengan spesifikasi.

14 hari Dalam banyak kasus, diperlukan 
14 hari untuk mempersiapkan sapi 
sesuai dengan protokol kesehatan 
sapi produktif dan persyaratan 
impor. 
Finalisasi proses administratif yang 
masih belum rampung.
Jalankan inspeksi terakhir di 
pelabuhan dan saran karantina 
sebelum sapi tiba dengan 
memanfaatkan daftar periksa. 
Pastikan persyaratan audit telah 
terpenuhi.
Finalisasi rencana perjalanan, 
termasuk rencana kontinjensi 
sebelum kedatangan sapi.
Hubungi pihak ketiga termasuk 
rencana untuk memastikan mereka 
memahami prosesnya, contohnya, 
kapten kapal, pejabat pelabuhan, 
perusahaan truk, dan manajer feedlot.
Pastikan pengaturan mengenai 
rencana kontinjensi sudah siap, 
contoh jika ada kerusakan kendaraan, 
atau hewan yang meloloskan diri. 

Sourcing livestock domestically

Kerangka 
waktu Kegiatan

PENGADAAN

30-60 hari Mulai proses pengadaan.
Identifikasi semua proses 
administratif yang diperlukan dan 
buat perencanaannya.
Jalankan pelatihan pra-kedatangan 
untuk semua personel yang 
terlibat, misalnya orang yang 
lakukan penanganan dan menjaga 
kesejahteraan hewan, angkutan, 
logistik, dan pemeliharaan hewan.
Lakukan pemutakhiran (update) 
rencana perjalanan awal termasuk 
rencana untuk situasi tak terduga 
(contingency/kontinjensi) jika perlu.

30 hari Kunjungi kembali pelabuhan, 
karantina, dan sarana transportasi 
untuk memonitor upgrade sarana 
yang diperlukan.

14 hari Menjalankan inspeksi akhir 
prasarana dan sarana sebelum 
pengangkutan sapi mulai atau 
saat sapi tiba. Pastikan semua 
persyaratan audit terpenuhi.
Finalisasi rencana perjalanan, 
termasuk rencana kontinjensi 
sebelum menjalankan 
pengangkutan sapi.
Pastikan pengaturan mengenai 
rencana kontinjensi sudah 
siap, contoh jika ada kerusakan 
kendaraan, atau hewan yang 
meloloskan diri. 

ALAT 1 .2  
INSTRUKSI KERJA: CARI DAN KONSOLIDASI 
HEWAN-HEWAN DENGAN BENAR
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Alat 1.2
Instruksi kerja:  Cari dan konsolidasi hewan-hewan dengan benar
Instruksi kerja ini terdiri dari langkah-langkah yang harus diikuti oleh orang-orang yang bertanggung jawab 
untuk mencari dan mengkonsolidasi hewan-hewan sebelum pengangkutan. 

 y Jika sapi akan dipelihara di lingkungan yang 
panas dan lembab, pilih hewan-hewan dengan 
lingkungan yang serupa, contohnya Bos indicus.

 y Jika sapi akan dipelihara di lingkungan yang 
dingin, pilih hewan dengan lingkungan serupa, 
contohnya Bos taurus.

 y Pastikan pengangkutan kendaraan memiliki 
aliran udara yang memungkinkan sirkulasi udara 
di atas dan sekeliling hewan-hewan.

 y Rencanakan untuk mengurangi densitas muatan 
setidaknya 15% jika terdapat risiko stres karena 
panas.

STEP 1
Pertimbangkan kesesuaian henis dan aklimatisasi 
hewan 

 y Jaga pengelompokan sosial jika memungkinkan.
 y Kelompokkan hewan dalam kelompok masing-

masing setidaknya sejak 14 hari sebelum 
pengangkutan mereka. 

 y Awasi perilaku ternak ketika menggabungkan 
ternak sebelum pengiriman dan pisahkan hewan 
mana pun yang menunjukkan perilaku agresif.

STEP 2
Jaga pengelompokan sosial
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 y Pengangkutan hewan-hewan tanpa tanduk dan 
bertanduk harus terpisah. 

 y Gabungkan hewan-hewan bertanduk dan 
tanpa tanduk hanya jika mereka cocok; yakni 
jika mereka dipelihara bersama-sama; atau 
sebelumnya mereka pernah diangkut bersama 
dan tidak ada masalah.

 y Jika mengangkut hewan-hewan bertanduk, 
rencanakan untuk mengurangi kepadatan hewan 
(stocking density) setidaknya 10%.

STEP 3
Hindari pengangkutan hewan bertanduk dan 
tanpa tanduk bersama-sama

 y Kelompokkan hewan berdasarkan ukuran dan 
hindari hewan yang berat atau gemuk, jika 
memungkinkan.  

 y Jika mengangkut hewan yang sangat besar atau 
gemuk, rencanakan pengurangan densitas hewan 
setidaknya 10%. 

STEP 4
Hindari pengangkutan hewan-hewan yang sangat 
besar atau gemuk. 

ALAT 2.2  
JADWAL PELARANGAN 
PEMBERIAN PAKAN DAN 
MINUM SERTA REST STOP

Alat tambahan  
untuk referensi
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Alat 1.1
Jadwal untuk menjalankan kegiatan pencarian, pengadaan dan 
rencana pengangkutan 

Mengimpor ternak

Kerangka 
waktu Kegiatan

RENCANA AWAL

365+  
hari

Mulai diskusi mengenai kapasitas 
persediaan dengan para penyedia 
untuk memastikan jumlah hewan 
yang dibutuhkan tersedia ketika 
dibutuhkan. 
Minta informasi lebih lanjut 
mengenai gambaran persediaan, 
musim persediaan dan proses 
impor termasuk persyaratan hukum 
dan perizinan. Hal ini penting untuk 
mengantisipasi dan menghindari 
penundaan. 
Rancang rencana pelatihan pra-
pasca kedatangan untuk rantai 
pasok (importir, orang yang 
menangani. Pengangkut, peternak 
dan staf lainnya).

300-280 
hari

Alokasikan anggaran untuk 
pembelian sapi dan biaya 
operasional, termasuk pakan, 
transportasi, dan pelatihan. 
Finalisasi spesifikasi sapi.
Konfirmasi pada pelanggan 
atau penguna akhir mengenai 
persayaratan dan kelola ekspektasi. 
Periksa pelabuhan dan sarana 
karantina. Buat daftar periksa untuk 
peningkatan yang diperlukan. 
Mulai diskusi awal dengan penyedia 
angkutan (misalnya perusahaan 
kendaraan) jika perlu, pastikan 
mereka mampu menangani volume 
sapi tersebut tanpa penundaan. 
Perlu ada juga rencana kontinjensi 
untuk kerusakan kendaraan.  
Buat rencana perjalanan awal 
termasuk rencana kontinjensi.

Mencari ternak di pasar domestik

Kerangka 
waktu Kegiatan

RENCANA AWAL

90-60 hari Mulai diskusi mengenai kapasitas 
persediaan dengan para penyedia 
untuk memastikan jumlah hewan 
yang dibutuhkan tersedia ketika 
dibutuhkan.
Alokasikan anggaran untuk 
pembelian sapi plus biaya 
operasional, contohnya, pakan, 
transportasi, pelatihan.
Finalisasi spesifikasi sapi.
Konfirmasi pada pelanggan 
atau pengguna akhir mengenai 
persyaratan dan kelola ekspektasi.
Cari informasi lebih lanjut mengenai 
persyaratan hukum dan perizinan 
yang akan dibutuhkan untuk 
pengangkutan domestik ternak.
Periksa prasarana angkutan dan 
sarananya. Buat daftar periksa 
untuk upaya peningkatan.
Periksa kondisi angkutan dan rute-
rute, termasuk depot, sarana rest 
stop.
Susun daftar periksa mengenai 
peningkatan yang diperlukan.
Rencanakan rute angkutan yang 
dapat ditempuh.

60 hari Kunjungi lagi prasarana angkutan, 
sarana dan tempat-tempatnya 
seperti depot, dan sarana rest stop 
untuk mengawasi permintaan 
upgrade sarana.
Buat rencana perjalanan awal 
termasuk rencana kontinjensi.
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Mengimpor ternak

Kerangka 
waktu Kegiatan

PENGADAAN

275-100 
hari

Mulai proses pengadaan.
Dalam banyak kasus, importir 
perlu setidaknya 75 hari untuk 
mendapatkan izin impor.
Identifikasi semua proses 
administratif yang diperlukan dan 
buat perencanaannya.
Kunjungi ulang pelabuhan, 
karantina, dan sarana angkutan 
untuk mengawasi permintaan 
upgrade sarana apa pun.
Jalankan pelatihan pra-kedatangan 
untuk semua personel yang 
terlibat, misalnya orang yang 
lakukan penanganan dan menjaga 
kesejahteraan hewan, angkutan, 
logistik, dan pemeliharaan hewan.

30 hari Setidaknya persiapkan 30 hari 
untuk mencari sapi dalam pasar 
impor sesuai dengan spesifikasi.

14 hari Dalam banyak kasus, diperlukan 
14 hari untuk mempersiapkan sapi 
sesuai dengan protokol kesehatan 
sapi produktif dan persyaratan 
impor. 
Finalisasi proses administratif yang 
masih belum rampung.
Jalankan inspeksi terakhir di 
pelabuhan dan saran karantina 
sebelum sapi tiba dengan 
memanfaatkan daftar periksa. 
Pastikan persyaratan audit telah 
terpenuhi.
Finalisasi rencana perjalanan, 
termasuk rencana kontinjensi 
sebelum kedatangan sapi.
Hubungi pihak ketiga termasuk 
rencana untuk memastikan mereka 
memahami prosesnya, contohnya, 
kapten kapal, pejabat pelabuhan, 
perusahaan truk, dan manajer feedlot.
Pastikan pengaturan mengenai 
rencana kontinjensi sudah siap, 
contoh jika ada kerusakan kendaraan, 
atau hewan yang meloloskan diri. 

Mencari ternak di pasar domestik

Kerangka 
waktu Kegiatan

PENGADAAN

30-60 hari Mulai proses pengadaan.
Identifikasi semua proses 
administratif yang diperlukan dan 
buat perencanaannya.
Jalankan pelatihan pra-kedatangan 
untuk semua personel yang 
terlibat, misalnya orang yang 
lakukan penanganan dan menjaga 
kesejahteraan hewan, angkutan, 
logistik, dan pemeliharaan hewan.
Lakukan pemutakhiran (update) 
rencana perjalanan awal termasuk 
rencana untuk situasi tak terduga 
(contingency/kontinjensi) jika perlu.

30 hari Kunjungi kembali pelabuhan, 
karantina, dan sarana transportasi 
untuk memonitor upgrade sarana 
yang diperlukan.

14 hari Menjalankan inspeksi akhir 
prasarana dan sarana sebelum 
pengangkutan sapi mulai atau 
saat sapi tiba. Pastikan semua 
persyaratan audit terpenuhi.
Finalisasi rencana perjalanan, 
termasuk rencana kontinjensi 
sebelum menjalankan 
pengangkutan sapi.
Pastikan pengaturan mengenai 
rencana kontinjensi sudah 
siap, contoh jika ada kerusakan 
kendaraan, atau hewan yang 
meloloskan diri. 
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Alat 1.2
Instruksi kerja:  Cari dan konsolidasi hewan-hewan dengan benar
Instruksi kerja ini terdiri dari langkah-langkah yang harus diikuti oleh orang-orang yang bertanggung jawab 
untuk mencari dan mengkonsolidasi hewan-hewan sebelum pengangkutan. 

 y Jika sapi akan dipelihara di lingkungan yang 
panas dan lembab, pilih hewan-hewan dengan 
lingkungan yang serupa, contohnya Bos indicus.

 y Jika sapi akan dipelihara di lingkungan yang 
dingin, pilih hewan dengan lingkungan serupa, 
contohnya Bos taurus.

 y Pastikan pengangkutan kendaraan memiliki 
aliran udara yang memungkinkan sirkulasi udara 
di atas dan sekeliling hewan-hewan.

 y Rencanakan untuk mengurangi densitas muatan 
setidaknya 15% jika terdapat risiko stres karena 
panas.

LANGKAH 1
Pertimbangkan kesesuaian jenis dan aklimatisasi 
hewan 

 y Jaga pengelompokan sosial jika memungkinkan.
 y Kelompokkan hewan dalam kelompok masing-

masing setidaknya sejak 14 hari sebelum 
pengangkutan mereka. 

 y Awasi perilaku ternak ketika menggabungkan 
ternak sebelum pengiriman dan pisahkan hewan 
mana pun yang menunjukkan perilaku agresif.

LANGKAH 2
Jaga pengelompokan sosial
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 y Pengangkutan hewan-hewan tanpa tanduk dan 
bertanduk harus terpisah. 

 y Gabungkan hewan-hewan bertanduk dan 
tanpa tanduk hanya jika mereka cocok; yakni 
jika mereka dipelihara bersama-sama; atau 
sebelumnya mereka pernah diangkut bersama 
dan tidak ada masalah.

 y Jika mengangkut hewan-hewan bertanduk, 
rencanakan untuk mengurangi kepadatan hewan 
(stocking density) setidaknya 10%.

LANGKAH 3
Hindari pengangkutan hewan bertanduk dan 
tanpa tanduk bersama-sama

 y Kelompokkan hewan berdasarkan ukuran dan 
hindari hewan yang berat atau gemuk, jika 
memungkinkan.  

 y Jika mengangkut hewan yang sangat besar atau 
gemuk, rencanakan pengurangan densitas hewan 
setidaknya 10%. 

LANGKAH 4
Hindari pengangkutan hewan-hewan yang sangat 
besar atau gemuk. 
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 y Jangan mengangkut pedet dengan pusar yang 
belum pulih sepenuhnya. 

 y Pastikan pedet yang berusia di bawah lima hari: 
 » Diberi pakan cari enam jam sebelum 

dimuat 
 » Diberikan tempat berbaring yang tebal 

dan ruang untuk berbaring 
 » Lindungi dari panas dan dingin
 » Tidak menempuh perjalanan lebih dari 

enam jam. 
 y Pastikan pedet berusia 5-30 hari: 

 » Dilindungi dari panas dan dingin
 » Dalam keadaan sehat, sadar dan bisa 

berdiri dari posisi berbaring
 »  Diberikan susu atau pengganti susu 

diantara enam jam dimuat
 » dikelompokkan dan diangkut untuk 

memastikan pengiriman kurang dari 18 
jam sebelum jam makan terakhir dengan 
tidak lebih dari 12 jam dihabiskan dalam 
masa pengangkutan. 

 y Pedet di bawah 14 hari hanya dapat diangkut 
bersama induk mereka dalam perjalanan yang 
lebih dari delapan jam.  

LANGKAH 6
Hati-hati saat mengangkut anak-anak sapi

 y Jangan mengangkut sapi jika mereka 10% menuju 
masa melahirkan (kurang lebih 27 hari) atau jika 
sapi-sapi tersebut baru melahirkan minggu lalu. 

 y Jika sapi bunting diangkut, sediakan jadwal tidur 
dan rest stop yang memadai.

 y Sediakan tempat tambahan dalam kendaraan 
dan pisahkan sapi bunting dari sapi-sapi lainnya. 
Rencanakan untuk mengurangi kepadatan hewan 
(stocking density) sebesar 10%.

LANGKAH 5
Hindari pengangkutan sapi ketika sedang bunting 
tua atau sapi yang baru saja beranak



02
Persiapan pra-
pengangkutan 

TINDAKAN UTAMA

 y Rencanakan perjalanan
 y Perkenalkan sapi pada penjatahan 

pakan saat pengangkutan sejak 
dini 

 y Laksanakan waktu larangan 
pemberian pakan dan air dan 
perhentian untuk istirahat (rest 
stop) yang cukup 

 y Pastikan sarana pengangkutan, 
kendaraan dan kapal dalam 
keadaan yang layak

Perencanaan dan persiapan 
yang cukup sebelum 
pengangkutan membantu untuk 
menjamin kesehatan yang 
baik dan kesejahteraan selalu 
diperhatikan selama seluruh 
proses pengangkutan.

Pedoman praktik terbaik untuk pengangkutan sapi di Indonesia 



Rencanakan perjalanan 
 

Perencanaan perjalanan yang 
baik akan memastikan kesehatan 
dan kesejahteraan sapi selama 
pengangkutan.  

Bagian penting dari pengangkutan adalah 
memastikan bahwa rencana-rencana darurat 
tersedia untuk menghadapi situasi jika peristiwa 
tidak berjalan seusai dengan perencanaan.

Perencanaan harus memastikan 
bahwa ternak diangkut ke 
tempat tujuan secepat mungkin 
melalui rute yang tersedia dan 
sesuai dengan Undang-Undang 
daerah setempat.

Jika titik-titik penyeberangan perbatasan atau 
fasilitas-fasilitas penerimaan memiliki waktu-
waktu operasi yang tetap, perjalanan harus 
direncanakan untuk mengakomodasi ini dan 
pada saat yang sama memenuhi persyaratan 
kesejahteraan ternak.

Perencanaan perjalanan harus mempertimbangkan: 
 y Sifat dari perjalanan yang akan dilakukan 
 y Kelas dan kondisi ternak 
 y Kendaraan dan kapal pengangkut yang 

akan tersedia, termasuk jenis dan kondisi, 
kepadatan muatan, jumlah yang tersedia, dan 
waktu kedatangan untuk pemuatan 

 y Kelayakan sarana dan pra-sarana, kendaraan 
dan kapal pengangkut

 y Kondisi cuaca dan jalan yang diantisipasi 
selama perjalanan, termasuk panas, hujan 
dan lalu lintas 

 y Waktu di mana ternak tidak diberikan pakan 
dan air 

 y Waktu perhentian untuk istirahat bagi 
pengemudi dan ternak direncanakan 

 y Rencana bongkar/muat yang spesifik yang 
akan mempengaruhi faktor-faktor seperti 
waktu dan rute

Rencanakan pengaturan situasi tak 
terduga  
Bagian dari perencanaan perjalanan yang baik 
termasuk merencakan apa yang harus dilakukan 
saat keadaan darurat, ini adalah langkah-langkah 
apa yang harus dilakukan jika keadaan tertentu 
muncul.

Sebagai bagian dari 
perencanaan setiap perjalanan, 
pengaturan-pengaturan untuk 
menghadapi keterlambatan, 
kegagalan, atau keadaan 
darurat lainnya harus dibuat 
untuk meninimalkan resiko 
terhadap kesejahteraan ternak. 

Pengaturan rencana keadaan darurat dapat 
berupa perjanjian-perjanjian tertulis atau verbal 
dengan para operator pengangkutan, rencana 
perjalanan atau detail dari lembar konsinyasi. 
Pengaturan keadaan darurat harus meliputi 
tindakan, nara hubung, dan prosedur-prosedur 
tertulis lainnya yang berhubungan dengan 
situasi-situasi di bawah ini:

 y Kegagalan atau rusaknya mesin 
 y Keterlambatan dan perjalanan yang tertunda 

di mana hal-hal tersebut akan mempengaruhi 
pengaturan pemberian pakan dan air 

 y Cuaca yang buruk – khususnya, kondisi-
kondisi iklim yang mungkin memaparkan 
ternak terhadap stres karena panas atau 
dingin 

 y Kondisi-kondisi jalan yang buruk 
 y Penyakit atau cedera 
 y Pemusnahan darurat yang manusiawi
 y Masalah-masalah lainnya yang spesifik 

mengenai perjalanan tersebut atau spesifik 
mengenai ternak yang sedang diangkut. 

Alat 2.1 menyediakan 
sebuah template 

untuk sebuah rencana 
perjalanan.
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Alat 2.1 menyediakan 
contoh formulir untuk 

rencana-rencana 
perjalanan yang 

termasuk rencana 
keadaan darurat. 

Kemampuan pengemudi untuk membaca 
harus diperhitungkan. Memang penting bahwa 
prosedur-prosedur ini didokumentasikan untuk 
memastikan kepatuhan terhadap prosedur-
prosedur tersebut, namun penting juga untuk 
memastikan bahwa prosedur yang tertulis ini 
dapat dimengerti oleh para pengemudi. Maka 
dari itu, mungkin perlu untuk menjelaskan 
prosedur tertulis ini secara verbal, menyediakan 
pelatihan, dan secara berkala menilai kompetensi 
dan kinerja dari para pengemudi 

Rencanakan perhentian untuk istirahat
Hewan yang sangat lelah karena periode 
pengangkutan yang lama akan lebih rentan 
terhadap cedera dan penyakit jika mereka akan 
langsung diangkut kembali untuk pengangkutan. 
Perhentian untuk istirahat memberikan 
kesempatan pada sapi untuk beristirahat dalam 
perjalanan yang panjang. Hal ini termasuk 
pemberian air dan terkadang pemberian pakan.  

Perhentian-perhentian untuk 
istirahat harus direncanakan 
dan harus didokumentasikan 
di dalam rencana perjalanan 
atau prosedur-perosedur 
pengoperasian fasilitas..

Perhentian-perhentian untuk istirahat adalah 
berdasarkan waktu maksimum tanpa air, 
termasuk jam larangan pemberian pakan dan 
air, memasukkan muatan, waktu perjalanan, dan 
bongkar muatan tergantung dari jenis sapi yang 
sedang diangkut. Terlepas dari waktu tanpa air, 
direkomendasikan bahwa waktu pengangkutan 
yang lebih dari 30 jam harus memperhitungkan 
satu perhentian untuk istirahat sehingga hewan 
dapat pulih kembali.

Table 2a: Waktu maksimum tanpa air dan durasi pemberhentian istirahat 

Waktu 
maksimum 
tanpa air 

(TERMASUK WAKTU 
LARANGAN PEMBERIAN 

PAKAN DAN AIR DAN 
WAKTU PERJALANAN)

Durasi minimum 
perhentian 

untuk istirahat 

Sapi di atas usia 6 bulan  
(termasuk sapi betina dan sapi dara yang bunting kurang dari 6 bulan) 48 jam 36 jam

Pedet berusia 30 hari sampai dengan 6 bulan 24 jam 12 jam

Pedet berusia 5-30 hari yang diangkut tanpa induk-induknya 
(usia 14 hari dan di bawah, maksimum perjalanan 8 jam usia  
15-30 hari, maksimum perjalanan 12 jam)

18 jam –

Sapi betina atau sapi dara yang bunting – bunting 6-7 bulan 12 jam 12 jam

Sapi yang menyusui dengan pedet di bawahnya 24 jam 12 jam

Sapi betina atau sapi dara yang bunting – bunting 8 bulan  
(dengan saran dokter hewan)

4 jam
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Alat 2.2 menyediakan 
waktu larangan 

pemberian pakan 
dan air dan durasi 
perhentian untuk 

istirahat.



Perkenalkan sapi pada  
penjatahan pakan saat  
pengangkutan sejak dini
Biasanya sapi tidak akan sering membutuhkan penjatahan pakan selama 
pengangkutan, namun dalam beberapa kesempatan, mereka mungkin saja 
membutuhkannya.

Ini termasuk di mana sapi akan ditaruh di titik 
kumpul sebelum pengangkutan (seperti di 
sarana karantina) atau di antara pengangkutan  
(seperti selama perhentian untuk istirahat 
yang cukup lama). Dalam keadaan-keadaan 
tersebut, penting bahwa pakan dipilih secara 
hati-hati karena pakan yang tidak mereka 
kenali akan menambah tingkat stres pada sapi 
dan menyebabkan penyakit-penyakit yang 
berhubungan dengan metabolisme.

Jika sapi memerlukan 
pemberian pakan saat 
pengangkutan, idealnya 
mereka harus diberi makan 
dengan pembagian yang sama 
seperti saat mereka diberikan 
pakan sebelum pengangkutan. 

Jika akan diberikan penjatahan pakan yang 
spesifik pada saat pengangkutan, hal ini harus 
diperkenalkan secara bertahap pada sapi 
sebelum pengangkutan, sehingga mereka akan 
terbiasa dengan hal itu saat pengangkutan 
dilakukan. Perkenalan bertahap selama tiga atau 
empat hari untuk pakan baru mungkin saja cukup 
namun bahkan perkenalan selama satu hari 
terhadap pakan baru dapat meningkatkan hasil 
keluaran kesehatan dan kesejahteraan.  

Penjatahan pakan

Alat 2.2 menyediakan 
waktu larangan 

pemberian pakan 
dan air dan durasi 
perhentian untuk 

istirahat.
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Laksanakan dengan cukup waktu  
larangan pemberian pakan dan air  
dan perhentian untuk istirahat
Kondisi sapi dalam perjalanan akan lebih baik jika mereka memiliki waktu tanpa 
pemberian pakan dan air, atau yang dikenal dengan waktu larangan (curfew). 

Sapi-sapi yang dibatasi waktu larangan pakan 
dan airnya akan lebih lincah, yang mana, 
dikombinasikan dengan turunnya jumlah urin 
dan kotoran di lantai kendaraan pengangkut 
akan lebih baik untuk perjalanan.  

Saat mengangkut sapi kembali, jumlah waktu 
yang diperlukan dalam rangka pembatasan waktu 
sebelum perjalanan sebelumnya dan juga waktu 
transit harus dipertimbangkan dalam menentukan 
waktu tanpa pemberian pakan dan air dan 
keperluan untuk pemberhentian untuk istirahat.

Berlakukan waktu larangan pemberian 
pakan dan air
Sapi tidak boleh diberikan pakan dan air untuk 
setidaknya enam jam sebelum pengangkutan 
dari peternakan atau gudang pengumpulan. 
Pembatasan waktu pemberian pakan dan air 
dapat dikurangi atau dihapus jika:  

 y Waktu pengangkutan dari saat memasukkan 
muatan sampai dengan membongkar muatan 
diperkirakan lebih dari 24 jam, atau 

 y Suhu dan kelembaban sangat tinggi atau 
diperkirakan akan menjadi sangat tinggi 
selama perjalanan.

Pakan kering seperti jerami dapat ditawarkan 
sebelum memasukkan muatan bahkan saat 
air sudah tidak diberikan. Jam larangan 
mempengaruhi berapa banyak waktu waktu 
maksimum tanpa air yang tepat sebelum 
pemberhentian untuk istirahat diperlukan, di 
mana hewan diberikan air dan pakan. 

Memastikan pemberhentian untuk 
istirahat yang cukup
Pemberhentian untuk istirahat yang membentuk 
sebagian dari rencana perjalanan harus 
dilakukan ketika waktu maksimum tanpa 
air (termasuk waktu larangan dan waktu 
perjalanan) sudah dipenuhi. 

Sapi yang diangkut harus tidak 
boleh diangkut kembali atau 
dimasukkan dalam muatan 
kembali ke dalam kendaraan 
pengangkut sampai mereka 
telah pulih dari pengangkutan 
sebelumnya. 

Waktu maksimum tanpa air, termasuk waktu 
larangan pemberian pakan dan air, pemasukan 
dan bongkar muatan, tergantung dari jenis 
sapi yang diangkut, seperti yang ditunjukkan 
di Tabel 2a. Walaupun ada waktu tanpa air ini, 
direkomendasikan bahwa waktu pengangkutan 
yang melebihi 30 jam harus mengalokasikan 
perhentian untuk istirahat sehingga sapi dapat 
pulih kembali.

Penting untuk memastikan bahwa ada jumlah 
kandang yang cukup di tempat perhentian 
untuk mengakomodasi jumlah sapi yang 
diangkut. Ternak harus dikeluarkan saat 
perhentian. Catatan: perhentian ternak berbeda 
dari perhentian pengemudi (saat ternak tidak 
dikeluarkan). 

Selama perhentian untuk ternak::
 y Holding Pen (kandang sementara) harus 

tersedia sehingga memungkinkan hewan 
untuk berdiri, berbaring, berputar, dan 
mengakses air.

 y Air yang bersih dan dapat diminum harus 
tersedia dan dapat diakses oleh semua 
hewan kapanpun.

 y Semua hewan yang ditahan lebih dari 12 
jam harus diberikan pakan. Setiap hewan 
harus memiliki akses terhadap pakan 
selama beberapa interval yang tepat untuk 
kebutuhan fisiologis mereka dan setidaknya 
satu kali dalam periode 24 jam.

 y Jika pakan disediakan, harus dapat dimakan 
dan bebas dari pencemar, lumut, dan racun-
racun.
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 y Semua hewan yang ditahan lebih dari 12 jam 
harus diberikan ruang untuk bergerak bebas.

 
Hewan yang ditahan lebih dari 12 jam harus 
disediakan pakan

Pemeriksaan Fasilitas

Sediakan tempat tidur anti selip

Pastikan bahwa 
sarana, kendaraan, 
dan kapal untuk 
mengangkut layak 
dan sesuai

Sebelum pengangkutan, 
pertimbangan harus diberikan 
untuk memastikan bahwa 
semua sarana, kendaraan, dan 
kapal pengangkut digunakan 
dalam semua tahapan 
perjalanan adalah tepat. 

Selama proses perencanaan perjalanan:
 y Periksa dan konfirmasi bahwa sarana pemuatan 

dan penurunan muatan yang digunakan di 
dalam perjalanan tidak akan menyebabkan 
cedera pada hewan dan bersih serta higienis. 

 y Jika diperlukan, konfirmasikan bahwa sarana 
perhentian tepat untuk ukuran dan kelas ternak 
dan memiliki sarana pemuatan/penurunan 
muatan, penahanan, pemberian pakan dan air.

 y Periksa jenis kendaraan atau kapal pengangkut 
yang akan tersedia selama keseluruhan 
perjalanan, dengan mempertimbangkan 
kondisi, kepadatan pemasukkan muatan, jumlah 
yang tersedia dan waktu kedatangan untuk 
pemuatan/penurunan muatan. 

 y Buatlah ketentuan pembagian untuk alas 
tidur (bedding) yang tidak licin (non-slip) dan 
diperlukan kesadaran pengemudi mengenai 
pengangkutan sapi.

 y Periksa jenis dan jumlah hewan yang akan 
diangkut dan jatah ruang yang relatif (kepadatan 
pemuatan) telah ditentukan sebelum pemuatan 
mulai dilakukan.  

Alat 2.3 menyediakan 
daftar periksa untuk 

menilai sarana, 
kendaraan, dan kapal 
pengangkut sebagai 
bagian dari proses 

perencanaan.
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Alat

ALAT 2.1  
FORMAT RENCANA PERJALANAN DAN RENCANA 
KEADAAN DARURAT

Alat 2.1
Format perjalanan dan rencana keadaan darurat
Gunakan ini untuk mempersiapkan rencana perjalanan dan rencana keadaan darurat dan untuk mencatat 
keluaran.

Operator Pengangkutan

nama

alamat

telepon

nomor polisi kendaraan

Fasilitas/Pemilik ternak

nama

alamat

telepon

kontak lainnya

Detail mengenai pemberhentian untuk istirahat selama perjalanan

lokasi istirahat 1

tanggal dan waktu isitrahat

 Tetap di dalam  Diturunkan

hewan

 Pakan  Air

ditawarkan

komentar/pengamatan

lokasi istirahat 2

tanggal dan waktu isitrahat

 Tetap di dalam  Diturunkan

hewan

 Pakan  Air

ditawarkan

komentar/pengamatan

Detail pemuatan yang pertama

alamat lengkap di mana muatan dimasukkan

tanggal dan waktu pemuatan

jumlah yang dimuat

kelas dan kondisi ternak

Detail bongkar muatan akhir 

alamat lengkap di mana muatan dibongkar

tanggal dan waktu akhir bongkar muatan

jumlah muatan yang diturunkan

<TAMBAHKAN SESUAI KEBUTUHAN >
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Detil Perjalanan

kondisi iklim dan lingkungan yang diantisipasi perlu diperhatikan

kondisi jalan, pembatasan jam, dan penyeberangan perbatasan yang diantisipasi perlu diperhatikan

Detil keadaan darurat

masalah/resiko 1

tindakan yang akan dilakukan

masalah/resiko 2

tindakan yang akan dilakukan

Detil keadaan darurat atau permasalahan selama perjalanan

tanggal dan waktu detil saksi

jenis masalah

tindakan

keluaran

pengamatan

Kontak Utama

fasilitas

pemasok ternak

keadaan darurat

dokter hewan

otoritas daerah setempat

fasilitas transit

ALAT 2.3 
DAFTAR PERIKSA UNTUK SARANA, KENDARAAN, 
DAN KAPAL PENGANGKUTAN

Alat 2.3
Daftar periksa sarana, kendaraan, dan kapal pengangkutan

Fasilitas pengangkutan 
(bongkar/muat muatan dan fasilitas-fasilitas 
pemberhentian untuk istirahat, holding pen 
(kendang sementara), lapangan, ramp (jalur 
ternak), dan race (koridor untuk berjalan)

	Apakah ada kandang dan lapangan yang cukup 
untuk jumlah hewan yang diperkirakan?

	Apakah fasilitas pakan dan air tersedia dan 
apakah cukup untuk jumlah, ukuran, dan jenis 
hewan yang diperkirakan?

	Apakah kandang, lapangan, jalur ternak, dan 
koridor jalan bebas dari tonjolan dan kerusakan 
yang dapat membuat ternak cedera?

	Apakah sudut ramp kurang dari 20 derajat?

	Apakah sisi-sisi jalur ramp dan koridor races 
cukup tinggi untuk mencegah lolosnya hewan?

	Apakah jeruji samping ramp dan races mencegah 
lolos atau tersangkutnya hewan?

	Apakah permukaan memiliki rancangan tidak 
licin (non-slip), stabil, dan bebas dari kerusakan 
atau kekurangan yang dapat membuat hewan 
jatuh atau menyebabkan cedera?

	Apakah sarana-sarana ini bersih dan ditangani 
secara higienis?

Kendaraan dan kapal pengangkutan
	Apakah kendaraan dan kapal yang cukup tersedia 

dan siap?

	Apakah kendaraan atau kapal memiliki ruang 
yang cukup untuk semua hewan dapat berdiri 
dalam posisi yang alami?

	Apakah pembatas/partisi digunakan secara 
efektif untuk ukuran kelompok yang besar? 
Pembatas harus menjadi penyangga dan 
mencegah pergerakan yang berlebihan.

	Apakah konstruksi dari sarana pemuatan/
penurunan kendaraan atau kapal telah diatur 
sedemikian rupa sehingga dapat disandarkan 
pada palka atau pintu pemuatan/penurunan 
muatan? 

	Apakah pintu penutup belakang (tailgate) bebas 
dari tonjolan, pinggiran tajam, atau penutup yang 
rusak?

	Apakah tailgate dibuat dengan pembatas untuk 
mencegah jatuhnya hewan saat pintu dibuka?

	Jika tailgate adalah sebagian dari ramp, apakah 
tailgate tersebut non-slip? 

	Apakah lantai cukup kuat untuk perkiraan berat 
hewan?

	Apakah lantai tidak licin (non-slip) dan bebas 
dari kerusakan (seperti lubang) dan halangan?

	Apakah ban-ban dalam kondisi yang baik, 
termasuk tekanan dan telapak (tread) yang 
tepat?

	Apakah ada ban cadangan dan dapat digunakan?

	Apakah kendaraan dan kapal bersih dan 
ditangani secara higienis?

	Apakah jumlah hewan yang akan dimuat 
sesuai untuk kendaraan atau kapal yang akan 
memuatnya? 
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ALAT 2.2  
WAKTU LARANGAN PEMBERIAN PAKAN DAN AIR 
DAN PERHENTIAN UNTUK ISTIRAHAT 

Waktu pelarangan 
pemberian pakan dan air 

Waktu maksimum 
tanpa air  

(TERMASUK WAKTU 
PELARANGAN PEMBERIAN AIR 

DAN WAKTU PERJALANAN) 

Durasi 
perhentian 

untuk 
istirahat yang 

minimum 

Sapi yang lebih dari 6 bulan 
(termasuk sapi betina dan sapi dara 
yang bunting kurang dari 6 bulan)

6 jam

Waktu pelarangan 
pemberian pakan dan 
air dapat dikurangi atau 
dihapus jika:

 y Waktu pengangkutan 
diperkirakan akan 
lebih dari 24 jam 
(termasuk pemuatan, 
perjalanan, waktu 
tunggu kendaraan, dan 
penurunan muatan), 
atau 

 y Suhu dan kelembaban 
sangat tinggi atau 
diperkirakan akan 
sangat tinggi selama 
perjalanan.

48 jam 36 jam

Pedet dari usia 30 hari sampai 6 
bulan 24 jam 12 jam

Anak sapi berusia 5-30 hari yang 
berpergian tanpa induknya  
(usia 14 hari dan di bawah, 
perjalanan maksimum 8 jam  
usia 15-30 hari, erjalanan 
maksimum 12 jam)

18 jam -

Sapi betina atau sapi dara yang 
bunting 6-7 bulan 12 jam 12 jam

Sapi menyusui dengan anak sapi 
di bawahnya 24 jam 12 jam

Sapi betina atau sapi dara yang 
bunting 8 bulan (dengan saran 
dokter hewan) 

4 jam

Alat 2.2
Waktu larangan pemberian pakan dan air dan perhentian untuk istirahat
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Alat 2.1
Format perjalanan dan rencana keadaan darurat
Gunakan ini untuk mempersiapkan rencana perjalanan dan rencana keadaan darurat dan untuk mencatat 
keluaran.

Operator Pengangkutan

nama

alamat

telepon

nomor polisi kendaraan

Fasilitas/Pemilik ternak

nama

alamat

telepon

kontak lainnya

Detail mengenai pemberhentian untuk istirahat selama perjalanan

lokasi istirahat 1

tanggal dan waktu isitrahat

 Tetap di dalam  Diturunkan

hewan

 Pakan  Air

ditawarkan

komentar/pengamatan

lokasi istirahat 2

tanggal dan waktu isitrahat

 Tetap di dalam  Diturunkan

hewan

 Pakan  Air

ditawarkan

komentar/pengamatan

Detail pemuatan yang pertama

alamat lengkap di mana muatan dimasukkan

tanggal dan waktu pemuatan

jumlah yang dimuat

kelas dan kondisi ternak

Detail bongkar muatan akhir 

alamat lengkap di mana muatan dibongkar

tanggal dan waktu akhir bongkar muatan

jumlah muatan yang diturunkan

<TAMBAHKAN SESUAI KEBUTUHAN >
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Detil Perjalanan

kondisi iklim dan lingkungan yang diantisipasi perlu diperhatikan

kondisi jalan, pembatasan jam, dan penyeberangan perbatasan yang diantisipasi perlu diperhatikan

Detil keadaan darurat

masalah/resiko 1

tindakan yang akan dilakukan

masalah/resiko 2

tindakan yang akan dilakukan

Detil keadaan darurat atau permasalahan selama perjalanan

tanggal dan waktu detil saksi

jenis masalah

tindakan

keluaran

pengamatan

Kontak Utama

fasilitas

pemasok ternak

keadaan darurat

dokter hewan

otoritas daerah setempat

fasilitas transit



Waktu pelarangan 
pemberian pakan dan air 

Waktu maksimum 
tanpa air  

(TERMASUK WAKTU 
PELARANGAN PEMBERIAN AIR 

DAN WAKTU PERJALANAN) 

Durasi 
perhentian 

untuk 
istirahat yang 

minimum 

Sapi yang lebih dari 6 bulan 
(termasuk sapi betina dan sapi dara 
yang bunting kurang dari 6 bulan)

6 jam

Waktu pelarangan 
pemberian pakan dan 
air dapat dikurangi atau 
dihapus jika:

 y Waktu pengangkutan 
diperkirakan akan 
lebih dari 24 jam 
(termasuk pemuatan, 
perjalanan, waktu 
tunggu kendaraan, dan 
penurunan muatan), 
atau 

 y Suhu dan kelembaban 
sangat tinggi atau 
diperkirakan akan 
sangat tinggi selama 
perjalanan.

48 jam 36 jam

Pedet dari usia 30 hari sampai 6 
bulan 24 jam 12 jam

Anak sapi berusia 5-30 hari yang 
berpergian tanpa induknya  
(usia 14 hari dan di bawah, 
perjalanan maksimum 8 jam  
usia 15-30 hari, erjalanan 
maksimum 12 jam)

18 jam -

Sapi betina atau sapi dara yang 
bunting 6-7 bulan 12 jam 12 jam

Sapi menyusui dengan anak sapi 
di bawahnya 24 jam 12 jam

Sapi betina atau sapi dara yang 
bunting 8 bulan (dengan saran 
dokter hewan) 

4 jam

Alat 2.2
Waktu larangan pemberian pakan dan air dan perhentian untuk istirahat
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Alat 2.3
Daftar periksa sarana, kendaraan, dan kapal pengangkutan

Fasilitas pengangkutan 
(bongkar/muat muatan dan fasilitas-fasilitas 
pemberhentian untuk istirahat, holding pen 
(kendang sementara), lapangan, ramp (jalur 
ternak), dan race (koridor untuk berjalan)

	Apakah ada kandang dan lapangan yang cukup 
untuk jumlah hewan yang diperkirakan?

	Apakah fasilitas pakan dan air tersedia dan 
apakah cukup untuk jumlah, ukuran, dan jenis 
hewan yang diperkirakan?

	Apakah kandang, lapangan, jalur ternak, dan 
koridor jalan bebas dari tonjolan dan kerusakan 
yang dapat membuat ternak cedera?

	Apakah sudut ramp kurang dari 20 derajat?

	Apakah sisi-sisi jalur ramp dan koridor races 
cukup tinggi untuk mencegah lolosnya hewan?

	Apakah jeruji samping ramp dan races mencegah 
lolos atau tersangkutnya hewan?

	Apakah permukaan memiliki rancangan tidak 
licin (non-slip), stabil, dan bebas dari kerusakan 
atau kekurangan yang dapat membuat hewan 
jatuh atau menyebabkan cedera?

	Apakah sarana-sarana ini bersih dan ditangani 
secara higienis?

Kendaraan dan kapal pengangkutan
	Apakah kendaraan dan kapal yang cukup tersedia 

dan siap?

	Apakah kendaraan atau kapal memiliki ruang 
yang cukup untuk semua hewan dapat berdiri 
dalam posisi yang alami?

	Apakah pembatas/partisi digunakan secara 
efektif untuk ukuran kelompok yang besar? 
Pembatas harus menjadi penyangga dan 
mencegah pergerakan yang berlebihan.

	Apakah konstruksi dari sarana pemuatan/
penurunan kendaraan atau kapal telah diatur 
sedemikian rupa sehingga dapat disandarkan 
pada palka atau pintu pemuatan/penurunan 
muatan? 

	Apakah pintu penutup belakang (tailgate) bebas 
dari tonjolan, pinggiran tajam, atau penutup yang 
rusak?

	Apakah tailgate dibuat dengan pembatas untuk 
mencegah jatuhnya hewan saat pintu dibuka?

	Jika tailgate adalah sebagian dari ramp, apakah 
tailgate tersebut non-slip? 

	Apakah lantai cukup kuat untuk perkiraan berat 
hewan?

	Apakah lantai tidak licin (non-slip) dan bebas 
dari kerusakan (seperti lubang) dan halangan?

	Apakah ban-ban dalam kondisi yang baik, 
termasuk tekanan dan telapak (tread) yang 
tepat?

	Apakah ada ban cadangan dan dapat digunakan?

	Apakah kendaraan dan kapal bersih dan 
ditangani secara higienis?

	Apakah jumlah hewan yang akan dimuat 
sesuai untuk kendaraan atau kapal yang akan 
memuatnya? 
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03
Desain sarana 
dan pra-sarana 
pengangkutan 

TINDAKANUTAMA

 y Memastikan desain pra-sarana 
pengangkutan mengamankan 
kesejahteraan hewan dan 
mengoptimalkan pergerakan 
hewan. 

 y Menggunakan sarana pengangkutan 
yang bersih dan higienis

Desain sarana dan pra-
sarana pengangkutan serta 
pemeliharaannya secara 
kontinyu memberikan 
kontribusi yang signifikan 
kepada realisasi hasil 
keluaran kesejahteraan 
hewan yang baik. 
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Memastikan desain pra-sarana 
pengangkutan mengamankan 
kesejahteraan hewan dan 
mengoptimalkan pergerakan hewan
Sarana dan pra-sarana pengangkutan dapat 
ditemukan di titik manapun selama perjalanan, 
di pelabuhan, peternakan atau feedlot dan di 
tempat istirahat dan termasuk:

 y ramps dan raceways
 y kandang sementara dan lapangan (yards).

Kendaraan dan kapal termasuk kapal, truk, 
peti dan kontainer yang digunakan untuk 
pengangkutan ternak.

Pra-sarana pengangkutan 
hewan yang didesain dengan 
baik dan penggunaan 
kendaraan dan kapal 
akan membantu untuk 
merealisasikan hasil keluaran 
kesejahteraan hewan  yang 
baik dan efisiensi operasional

Semua sarana dan pra-sarana kendaraan dan 
kapal perlu diperiksa sebagai bagian dari proses 
persiapan pra-pengangkutan dan sebelum 
penggunaan. Permasalahan perlu diidentifikasi 
dan diperbaiki sarana dan pra-sarana sebelum 
digunakan, atau pengaturan alternatif perlu 
dibuat sebelum diperbaiki.

Pertimbangkan sarana dan pra-sarana
Sarana dan pra-sarana dengan desain dengan 
baik adalah yang:

 y Bebas dari cacat dan kerusakan (seperti 
sudut tajam dan bagian menonjol) yang 
mungkin menimbulkan cedera bagi hewan.

 y Meminimalisir peluang hewan untuk 
meloloskan diri (sebagai contoh karena tinggi 
ramp yang tidak sesuai, jarak antara jeruji di 
raceway, dan celah antara ramp).

 y Meminimalisir kejadian dimana ada hewan 
jatuh atau terpeleset dengan lantai sebagai 
berikut:   
 » terbuat dari semen bermotif atau ada 

jaring kawat (weldmesh) diatasnya, 
 » termasuk pegangan dari kayu atau besi, 

atau 
 » dilapisi dengan sabut, serbuk gergaji 

atau sekam padi atau sejenisnya untuk 
memperbaiki pegangan, dan   

 » bebas celah atau permukaan tidak rata, 
 » bersih dan kering. 

 y Mendukung agar ternak dapat berjalan tanpa 
hambatan (sebagai contoh, secara konsisten 
melengkung, pencahayaan memadai dan 
merata dan bebas gangguan).  

 y Untuk kandang dan lapangan yang digunakan 
untuk menempatkan hewan, memastikan 
hewan dapat berdiri, berputar dan 
mengakses pakan dan air.

Ramps

 
Raceways
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Pens/yards

Pertimbangkan kendaraan dan kapal
Truk dan peti yang sesuai sebagai berikut: 

 y Sesuai untuk ukuran dan jenis sapi dan 
didesain untuk meminimalisir peluang 
hewan dapat meloloskan diri. 

 y Bebas cacat dan kerusakan (seperti sudut 
tajam dan bagian menonjol) yang mungkin 
dapat menimbulkan cedera.   

 y Ada jeruji disebelah kiri dan kanan yang 
didesain dan dirawat untuk mencegah hewan 
dari memasukkan kepala dan kaki mereka 
diantaranya. 

 y Memastikan bahwa saat kendaraan jalan, gas 
knalpot tidak menimbulkan polusi pada peti 
hewan ternak.    

 y Ada lantai yang anti-licin (bahkan saat 
basah) dan untuk pengangkutan jarak jauh, 
menyediakan alas tidur yang memadai yan 
memantu menyerap kencing dan kotoran.  

 y Dimana pagar belakang kendaraan menjadi 
bagian dari ramp, pagar belakang anti-licin. 

 y Dimana ada dek atas atau atap:
 » membiarkan hewan mengambil posisi 

berdiri alami tanpa kepalanya terkena dek 
atas atau atap. 

 » mencegah hewan di dek bawah terkena 
kotoran. 

 y Melindungi hewan dari kondisi cuaca yang 
tidak menguntungkan seperti panas atau 
dingin.   

 y Pastikan ada ventilasi dan aliran udara yang 
baik untuk ternak. 

 y Dibangun untuk meminimalisir resiko titik 
tekanan yang mungkin akan menimbulkan 
lebam atau cedera pada hewan saat ada 
gerakan maju dan mundur karena sedang 
dalam perjalanan. 

 y Gunakan partisi tetap guna mencegah 
gerakan sapi berlebihan saat dalam 
perjalanan di tempat berbukit atau area 
padat lalu-lintas, atau membawa jumlah 
sapi sedikit dan melakukan pemisahan saat 
diperlukan.

Kapal laut yang sesuai seperti feri adalah 
sebagai berikut:

 y Untuk kapal dan kontainer roll-on/roll off, 
ada titik pengamanan untuk pengikatan. 

 y Pastikan kendaraan diamankan di kapal 
sebelum awal perjalanan.

 y Perlu ada sistem ventilasi sekunder di 
kendaraan/peti di dek tertutup dimana 
ventilasi alami saja tidak cukup.

Kendaraan pengangkutan - kosong

Permukaan anti licin truk

Alat 3.1 memberikan 
contoh desain untuk 

sarana dan pra-sarana 
pengangkutan. 



Gunakan sarana 
pengangkutan yang 
bersih dan higienis
Perlu disediakan layanan untuk 
mencuci kandang sementara (pens), 
ramps, races dan lapangan serta truk, 
kapal dan peti sesuai keperluan. 

Seluruh pra-sarana dan 
kendaraan pengangkutan harus 
bersih dan dikelola secara 
higienis. Ini meminimalisir 
kemungkinan untuk penyakit 
menular untuk menyebar dan 
memastikan kelancaran gerak 
hewan dengan meminimalisir 
terpeleset dan jatuh.

Pembersihan sebaiknya: 
 y Dilakukan saat tidak ada sapi atau jika ini 

tidak memungkinkan, pastikan gangguan 
pada sapi diminimalisir. 

 y Diatur waktunya supaya cocok dengan 
kondisi iklim setempat. Pencucian idealnya 
diatur supaya bersama dengan kelembaban 
rendah supaya sarana tersebut lebih cepat 
kering.  

 y Gunakan produk pembersih dan disinfektan 
yang sesuai menurut instruksi yang tertera di 
label.

 y Pastikan limbah dan limpasan permukaan 
dikelola dengan cara yang sesuai.

Membersihkan truk

Jasa pengangkutan individu boleh memiliki 
prosedur pembersihan sendiri dan perlu 
diikuti. Jika tidak ada, proses pembersihan dan 
disinfeksi mungkin mencakup hal-hal berikut ini

 y Menyiram kendaraan dengan air tekanan 
tinggi diantara 38-46 oC (100-115 oF).

 y Menggunakan deterjen dengan air diantara 
49-77 oC (120-170 oF) atau sesuai dengan 
label manufaktur. 

 y Mencuci kendaraan dengan air tekanan 
rendah antara 7-13 oC (45-55 oF).

 y Kendaraan dibiarkan supaya kering. 
 y Menyemprot disinfektan di seluruh 

permukaan kendaraan. 
 y Merujuk ke rekomendasi label pembersih 

dan disinfektan untuk temperatur spesifik 
dan proses aplikasi.

Alat 3.2 menyediakan 
instruksi untuk 

mencuci kendaraan 
pengangkutan ternak.
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ALAT 3.1  
CONTOH DESAIN  
SARANA PENGANGKUTAN 

Contoh desain ini berfokus pada sarana 
pengangkutan khususnya kandang penanganan 
(handling pens), jalur races dan ramps dan 
hanya sekedar sebagai contoh. Contoh ini tidak 
merincikan sarana untuk penyediaan tempat 
berlindung (shelter), pakan atau air. 

Desain lapangan (yard) 
Lapangan harus didesain dengan memanfaatkan 
perilaku alamiah hewan dengan mengeliminasi 
pojokan tajam atau sudut buta. Berikan sekitar 
3.5 meter persegi per hewan dalam lapangan 
sementara (holding yard) atau lapangan 
penerimaan sapi dan sekitar 2 meter persegi per 
hewan di lapangan forcing atau kerja. 

Diagram 3a dan 3b menunjukan contoh desain 
lapangan untuk pemuatan dan pengelompokan 
(drafting) sapi. 

Head ball

20 head

Scale

Diagram 3a: dapat memuat 20 sapi namun ruang 
gerak untuk drafting terbatas 

25 head

Scale

8.5m

Diagram 3b: Dapat memuat 25 sapi. Sapi berjalan 
dengan baik dalam lengkungan dan ternak dapat 
dijaga dengan baik 

Pagar jeruji lapangan atas minimal setinggi 
1,800 milimeter karena panel yang rendah 
membuat hewan berusaha meloloskan diri. 

Jeruji hendaknya diberi jarak yang dekat 
untuk mecegah hewan meloloskan diri dengan 
jeruji bawah lebih rapat dan lebih rendah 
untuk menjaga anak sapi tidak keluar. Contoh 
kerapatan untuk pagar kayu dan jeruji besi 
Diagram 3c dan 3d. 

300mm

250mm

280mm

250mm

Diagram 3c: Pagar kayu. Penggunaan kawat tebal 
untuk mengikat pagar kayu ke tiangnya 

Alat 3.1
Contoh desain sarana pengangkutan
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Optional
extra height

50mm 
pipe rails

Diagram 3d: Jarak antara jeruji besi 

Ramps pemuatan dan penurunan muatan 
Ramp harus berada pada sudut yang tidak lebih 
dari 20 derajat. Ramp untuk penurunan muatan 
bisa selebar 3 meter namun untuk pemuatan 
hanya selebar 760 milimeter untuk mencegah 
sapi dewasa berputar balik. Sisinya dapat 
terbuat dari pagar kayu, pipa atau lembaran 
material yang cukup kuat untuk mencegah 
hewan meloloskan diri. Lembaran (sheeting) 
pada sisi pengurus ternak bekerja hendaknya 
separuh ketinggian tersebut agar mereka dapat 
dengan mudah mengakses hewan. 

Rincian tentang ramp yang sesuai untuk pemuatan 
dan penurunan muatan ada pada Diagram 3e. 

Slide gate

Slide gate

3000mm

760

1800mm

1200mm

Diagram 3e: desain ramp gabungan untuk pemuatan 
(lebar 760 milimeter) dan penurunan muatan (lebar 3 
meter).

Jalur ramp hendaknya memiliki daerah yang 
datar di bagian atas dengan panjang 1 meter 
dan tingginya harus sama dengan ketinggian 
lantai kendaraan pengangkutan sapi. Periksa 
ketinggian lantai kendaraan setempat sebelum 
membangun jalur ramp ini. 

Ramp untuk perpindahan tengah jalan 
(trans-shipping) 
Dalam situasi tertentu, mungkin menurunkan 
muatan berupa sapi dalam jumlah sedikit 
dari truk besar ke truk yang lebih kecil atau 
memindahkan sapi dari satu truk ke truk lainnya 
mungkin menjadi bagian dari rutinitas. Apabila 
dimensi truk diketahui dan menjadi standar, hal 
ini dapat dilakukan dengan menggunakan ramp 
yang dibuat secara khusus dan disebut sebagai 
jalur ramp trans-shipping. Ramp ini didesain 
agar truk dapat dimundurkan ke jalur ramp dan 
sapi yang dimaksud dapat dipindahkan dari satu 
truk ke truk lainnya tanpa harus menurunkan 
sapi ke lapangan lalu dimuat kembali. Satu ujung 
ramp mungkin lebih tinggi dibandingkan ujung 
lainnya apabila sapi biasanya dipindah dari 
truk yang lebih besar dan tinggi ke truk yang 
lebih kecil. Contoh jalur ramp trans-shipping 
digambarkan di bawah ini. 

Diagram 3f: Contoh ramp trans-shipping.

Races
Dimana banyak hewan akan ditangani, race 
harus terdiri dari 4-5 panel dengan panjang 
maksimal tiga meter. Apabila kurang dari lima 
sapi yang akan ditangani, 1-2 panel seharusnya 
mencukupi. Tinggi sisinya minimal 1.800 
milimeter, terbuat dari material yang cukup kuat 
untuk mencegah hewan meloloskan diri. Lebar 
race di dalam hendaknya 690 – 710 milimeter. 

Karena race akan mengalami tekanan dari 
gerakan hewan maka tiangnya harus disemen 
ke lantai dengan kedalaman 800-900 milimeter. 
Pipa yang tebal mungkin merupakan bahan 

ALAT 3.2  
INSTRUKSI KERJA: PENCUCIAN  
KENDARAAN PENGANGKUTAN TERNAK 

Alat 3.2
Instruksi Kerja: Pencucian kendaraan pengangkut ternak 
Instruksi kerja ini meliputi langkah-langkah yang hendaknya diikuti oleh pihak yang bertanggungjawab untuk 
mencuci kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan ternak. 

 y Siram semua permukaan kendaraan dengan air 
bertekanan tinggi.

 y Pastikan suhu air antara 38-46 oC (100-115 oF).
 » Siram semua permukaan kendaraan baik di 

dalam dan di luar. 
 » Siram kembali apabila terdapat penumpukan 

kotoran yang mengering atau membandel. 

STEP 1
Siram kendaraan

 y Bilas semua permukaan kendaraan dengan air 
bertekanan rendah. 

 y Pastikan suhu air antara 7-13 oC (45-55 oF).
 y Bilas semua permukaan kendaraan di dalam dan 

di luar dimana deterjen telah digunakan. 
 y Biarkan kendaraan hingga kering. 

STEP 3
Bilas kendaraan

 y Campurkan deterjen dengan air atau gunakan 
tandap dicampur sesuai dengan label manufaktur. 

 y Pastikan suhu air antara 49-77 oC (120-170 oF) 
atau sesuai dengan label manufaktur. 

 y Gunakan deterjen pada semua permukaan di 
dalam dan di luar kendaraan termasuk di bagian 
bawah kendaraan. 

 y Hendaknya menggunakan sikat, pel atau spons. 

STEP 2
Beri deterjen pembersih

 y Gunakan disinfektan pada semua permukaan 
di luar dan di dalam kendaraan sesuai instruksi 
manufaktur. 

 y Dapat disemprotkan atau gunakan sikat, pel atau 
spons. 

 y Biarkan hingga kendaraan kering. 

STEP 4
Gunakan disinfektan
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Alat



Contoh desain ini berfokus pada sarana 
pengangkutan khususnya kandang penanganan 
(handling pens), jalur races dan ramps dan 
hanya sekedar sebagai contoh. Contoh ini tidak 
merincikan sarana untuk penyediaan tempat 
berlindung (shelter), pakan atau air. 

Desain lapangan (yard) 
Lapangan harus didesain dengan memanfaatkan 
perilaku alamiah hewan dengan mengeliminasi 
pojokan tajam atau sudut buta. Berikan sekitar 
3.5 meter persegi per hewan dalam lapangan 
sementara (holding yard) atau lapangan 
penerimaan sapi dan sekitar 2 meter persegi per 
hewan di lapangan forcing atau kerja. 

Diagram 3a dan 3b menunjukan contoh desain 
lapangan untuk pemuatan dan pengelompokan 
(drafting) sapi. 

Head ball

20 head

Scale

Diagram 3a: dapat memuat 20 sapi namun ruang 
gerak untuk drafting terbatas 

25 head

Scale

8.5m

Diagram 3b: Dapat memuat 25 sapi. Sapi berjalan 
dengan baik dalam lengkungan dan ternak dapat 
dijaga dengan baik 

Pagar jeruji lapangan atas minimal setinggi 
1,800 milimeter karena panel yang rendah 
membuat hewan berusaha meloloskan diri. 

Jeruji hendaknya diberi jarak yang dekat 
untuk mecegah hewan meloloskan diri dengan 
jeruji bawah lebih rapat dan lebih rendah 
untuk menjaga anak sapi tidak keluar. Contoh 
kerapatan untuk pagar kayu dan jeruji besi 
Diagram 3c dan 3d. 

300mm

250mm

280mm

250mm

Diagram 3c: Pagar kayu. Penggunaan kawat tebal 
untuk mengikat pagar kayu ke tiangnya 

Alat 3.1
Contoh desain sarana pengangkutan
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Optional
extra height

50mm 
pipe rails

Diagram 3d: Jarak antara jeruji besi 

Ramps pemuatan dan penurunan muatan 
Ramp harus berada pada sudut yang tidak lebih 
dari 20 derajat. Ramp untuk penurunan muatan 
bisa selebar 3 meter namun untuk pemuatan 
hanya selebar 760 milimeter untuk mencegah 
sapi dewasa berputar balik. Sisinya dapat 
terbuat dari pagar kayu, pipa atau lembaran 
material yang cukup kuat untuk mencegah 
hewan meloloskan diri. Lembaran (sheeting) 
pada sisi pengurus ternak bekerja hendaknya 
separuh ketinggian tersebut agar mereka dapat 
dengan mudah mengakses hewan. 

Rincian tentang ramp yang sesuai untuk pemuatan 
dan penurunan muatan ada pada Diagram 3e. 

Slide gate

Slide gate

3000mm

760

1800mm

1200mm

Diagram 3e: desain ramp gabungan untuk pemuatan 
(lebar 760 milimeter) dan penurunan muatan (lebar 3 
meter).

Jalur ramp hendaknya memiliki daerah yang 
datar di bagian atas dengan panjang 1 meter 
dan tingginya harus sama dengan ketinggian 
lantai kendaraan pengangkutan sapi. Periksa 
ketinggian lantai kendaraan setempat sebelum 
membangun jalur ramp ini. 

Ramp untuk perpindahan tengah jalan 
(trans-shipping) 
Dalam situasi tertentu, mungkin menurunkan 
muatan berupa sapi dalam jumlah sedikit 
dari truk besar ke truk yang lebih kecil atau 
memindahkan sapi dari satu truk ke truk lainnya 
mungkin menjadi bagian dari rutinitas. Apabila 
dimensi truk diketahui dan menjadi standar, hal 
ini dapat dilakukan dengan menggunakan ramp 
yang dibuat secara khusus dan disebut sebagai 
jalur ramp trans-shipping. Ramp ini didesain 
agar truk dapat dimundurkan ke jalur ramp dan 
sapi yang dimaksud dapat dipindahkan dari satu 
truk ke truk lainnya tanpa harus menurunkan 
sapi ke lapangan lalu dimuat kembali. Satu ujung 
ramp mungkin lebih tinggi dibandingkan ujung 
lainnya apabila sapi biasanya dipindah dari 
truk yang lebih besar dan tinggi ke truk yang 
lebih kecil. Contoh jalur ramp trans-shipping 
digambarkan di bawah ini. 

Diagram 3f: Contoh ramp trans-shipping.

Races
Dimana banyak hewan akan ditangani, race 
harus terdiri dari 4-5 panel dengan panjang 
maksimal tiga meter. Apabila kurang dari lima 
sapi yang akan ditangani, 1-2 panel seharusnya 
mencukupi. Tinggi sisinya minimal 1.800 
milimeter, terbuat dari material yang cukup kuat 
untuk mencegah hewan meloloskan diri. Lebar 
race di dalam hendaknya 690 – 710 milimeter. 

Karena race akan mengalami tekanan dari 
gerakan hewan maka tiangnya harus disemen 
ke lantai dengan kedalaman 800-900 milimeter. 
Pipa yang tebal mungkin merupakan bahan 



bangunan yang paling mudah untuk digunakan 
namun harus diberi tutupan atau diisi dengan 
semen untuk mencegah pipa terisi air atau 
berkarat. 

1-2 jeruji terbawah di sisi garapan race harus 
dapat dilepas akan hewan dapat dikeluarkan 
apabila mereka terjatuh atau terbalik. Semua 
jeruji lainnya harus diikat atau dilas pada 
tempatnya agar race memiliki dinding yang 
mulus pada bagian dalamnya dengan lebar 760 
milimeter. 

Rincian dimensi race tersedia pada Diagram 3f.

Timber

Timber

50mm
pipe

Diagram 3g: Dimensi race

Area kerja race perlu ditutup sebagai 
perlindungan dari matahari dan hujan. Race 
yang melengkung dan pelembaran pagar pada 
posisi yang strategis memanfaatkan perilaku 
alami hewan dan hewan dapat bergerak 
dengan lebih mudah. Hal ini akan mengurangi 
stres dan cedera kepada hewan serta manusia 
dan mengeliminasi kemacetan dimana 
hewan berpaling perhatiannya atau berusaha 
bergabung dengan kelompok sapi lainnya. 

Gerbang
Hewan hendaknya bisa melihat di kemana 
pengurus ternak menginginkan mereka bergerak. 
Pagar harus ditempatkan di pojokan hingga 
hewan bergerak sesuai alur pagar dan melalui 
gerbang; pagar membantu pengurus hewan 
untuk menjaga kendalinya atas hewan tersebut. 

Gerbang harus cukup lebar hingga sejumlah 
hewan dapat melintas pada saat yang bersamaan. 
Gerbang masuk ke lapangan hanya perlu selebar 
sekitar 3.000 milimeter dan gerbang lainnya 
selebar 2.000-2.500 milimeter sesuai dengan 
jumlah hewan yang akan ditangani dan posisi 
gerbang dalam desain lapangan (yard). 

Gerbang yang lebih kecil (selebar 700-800 
milimeter) memberikan kemudahan akses dan 
pintu keluar yang cepat bagi pengurus ternak. 
Gerbang ini hendaknya diberi pegas yang kuat 
untuk memastikan dapat menutup secara 
otomastis dan mencegah terperangkapnya hewan 
dalam celah kecil ini. 

Contoh konstruksi gerbang kayu dan besi serta 
gerendel gerbang ditunjukkan dalam Diagram 
3g-3j. 

150 x 30mm hardwood

End
view

HingeSide view

Hinge

230mm

230mm

230mm maximum

Stay on both sides stops twisting

Diagram 3j: Dimensi gerbang kayu 

Diagram 3k: Dimensi gerbang besi 
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Notch Tongue

Fence Gate

Pivot

Diagram 3h: Detil gerendel untuk gerbang kayu.

Diagram 3i: Detil gerendel untuk gerbang besi 

Tiang lapangan 
Tiang pintu gerbang hendaknya diberi tutupan 
sehingga tiang tidak terbuka. Tutupan (cap rail) 
ini sebaiknya cukup tinggi hingga seseorang 
yang berkuda atau menaiki traktor dapat 
melaluinya. Apabila cap rail terbuat dari pipa 
maka dapat dipasangkan atau dilas ke tiang 
gerbang. 

Semua tiang pipa harus ditutup bagian atasnya 
atau diisi dengan semen untuk mencegah 
masuknya air dan terjadinya karat. 

Semua bagian bawah tiang harus diberi 
cincin semen untuk mencegah karatan dan 
pembusukan pada tanah. Cincin ini hendaknya 
setinggi 200-300 meter dan berdiameter 200-
300 milimeter



Alat 3.2
Instruksi Kerja: Pencucian kendaraan pengangkut ternak 
Instruksi kerja ini meliputi langkah-langkah yang hendaknya diikuti oleh pihak yang bertanggungjawab untuk 
mencuci kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan ternak. 

 y Siram semua permukaan kendaraan dengan air 
bertekanan tinggi.

 y Pastikan suhu air antara 38-46 oC (100-115 oF).
 » Siram semua permukaan kendaraan baik di 

dalam dan di luar. 
 » Siram kembali apabila terdapat penumpukan 

kotoran yang mengering atau membandel. 

LANGKAH 1
Siram kendaraan

 y Bilas semua permukaan kendaraan dengan air 
bertekanan rendah. 

 y Pastikan suhu air antara 7-13 oC (45-55 oF).
 y Bilas semua permukaan kendaraan di dalam dan 

di luar dimana deterjen telah digunakan. 
 y Biarkan kendaraan hingga kering. 

LANGKAH 3
Bilas kendaraan

 y Campurkan deterjen dengan air atau gunakan 
tandap dicampur sesuai dengan label manufaktur. 

 y Pastikan suhu air antara 49-77 oC (120-170 oF) 
atau sesuai dengan label manufaktur. 

 y Gunakan deterjen pada semua permukaan di 
dalam dan di luar kendaraan termasuk di bagian 
bawah kendaraan. 

 y Hendaknya menggunakan sikat, pel atau spons. 

LANGKAH 2
Beri deterjen pembersih

 y Gunakan disinfektan pada semua permukaan 
di luar dan di dalam kendaraan sesuai instruksi 
manufaktur. 

 y Dapat disemprotkan atau gunakan sikat, pel atau 
spons. 

 y Biarkan hingga kendaraan kering. 

LANGKAH 4
Gunakan disinfektan
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04
Penanganan 
(handling) 

ternak

TINDAKAN UTAMA 

 y Memindahkan hewan secara 
efisien dan dengan stres yang 
minimal 

 y Mencegah hewan meloloskan diri 
 y Mengawasi kesehatan dan 

kesejahteraan ternak

Ternak harus ditangani 
dengan baik selama 
pengangkutan untuk 
mencapai kesejahteraan 
hewan yang baik dan 
mengoptimalkan kualitas 
daging.

Pedoman praktik terbaik untuk pengangkutan sapi di Indonesia 
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Pindahkan hewan secara  
efisien dan stres minimum 

Pengangkutan merupakan langkah 
penting di mana ada risiko cedera 
yang lebih tinggi terjadi sehingga 
penanganan yang baik sangat penting 
untuk meminimalkan kejadian ini

Penanganan akan memberi dampak saat bongkar 
muat secara efisien dan penanganan yang 
baik akan meminimalkan stres selama proses 
berlangsung. Pengertian tentang perilaku hewan 
penting saat menangani hewan-hewan. 

Faktor-faktor utama untuk dipertimbangkan saat 
memindahkan ternak adalah: 

 y flight zone (zona aman) dan reaksi rasa takut 
 y penglihatan dan reaksi terhadap gerakan. 

Faktor-faktor yang sebaiknya dipertimbangkan 
berkaitan dengan flight zone hewan, titik buta 
(blind spot) dan titik keseimbangan (point of 
balance).

Flight zone
Baik pergerakan hewan dan ke mana mereka 
bergerak, sebagai respon terhadap interaksi 
dengan manusia dipengaruhi oleh “flight zone” 
hewan. 

Flight zone adalah area di 
sekitar hewan, di mana, jika 
merasa tertekan oleh manusia 
yang menanganinya, akan 
membuat hewan tersebut 
bergerak. 

Hewan-hewan hanya bergerak jika mereka mau 
menghindari manusia, tetapi bagaimana mereka 
menghindari manusia menjadi penting. 

Hewan dapat dipindahkan oleh pengurus ternak 
yang memasuki atau mendekati flight zone. Hal 
ini dimaksud sebagai “tekanan (pressure)” – 

yakni, orang tersebut memberikan tekanan pada 
flight zone hewan. 

Untuk menghentikan pergerakan, hewan 
bisa diberikan “hadiah” oleh pengurus ternak 
menjauh dari pinggir flight zone. Hal tersebut 
beristilah “release (pelepasan)” – yakni pengurus 
ternak melepaskan tekanan terhadap flight zone. 
Dengan perlahan-lahan menekan dan melepas 
flight zone, pengurus ternak bisa membuat hewan 
bergerak secara tenang dan efektif.

FLIGHT
ZONE

GERAKAN
PENGURUS

HEWAN

Diagram 4a: Flight zone

Pengurus ternak yang menekan flight zone terlalu 
cepat atau terlalu bising akan mengejutkan 
hewan dan membuat panik hewan tersebut. 
Ketika sapi-sapi bereaksi seperti itu, mereka tidak 
mudah diprediksi. Tekanan terhadap flight zone 
tidak akan menimbulkan gerakan yang tenak 
dan efektif dan dapat menyebabkan cedera pada 
hewan atau pengurus ternak. 

Flight zone bisa bervariasi dari hewan satu ke 
hewan lain dan dari kawanan satu ke kawanan 
lainnya. Beberapa sapi mungkin memiliki 
flight zone (Diagram 4b) yang amat kecil 
karena terbiasa dikelilingi manusia secara 
terus-menerus, sementara sapi lain mungkin 
memiliki flight zone (Diagram 4c) yang lebih luas, 
setidaknya beberapa meter, karena terbatasnya 
kontak dengan manusia.  
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Diagram 4b: Hewan dengan flight zone lebih kecil

Diagram 4c: Hewan dengan flight zone lebih besar

Titik buta (Blind spot) 
Sapi memiliki apa yang disebut sebagai ‘titik 
buta (blind spot)’ – yaitu mereka tidak dapat 
melihat apa yang berada di belakang tubuh 
mereka

TITIK 
BUTA

Diagrams 4d: Titik buta

Untuk membantu gerakan 
yang tenang dan efektif, 
para pengurus ternak harus 
menghindari berdiri di belakang 
sapi dan sebaiknya berdiri di sisi 
yang dapat dilihat hewan.

Titik keseimbangan 
Selain flight zone dan titik buta, faktor lain yang 
mempengaruhi ketenangan dan efektivitas 
gerakan adalah konsep yang disebut sebagai 
“titik keseimbangan”.

Titik keseimbangan adalah garis imajiner yang 
ditarik tegak lurus dari bahu hewan, yang mana, 
jika dikombinasikan dengan flight zone, akan 
membantu perpindahan ternak ke depan atau 
ke belakang.

TITIK 
KESEIMBANGAN

Diagram 4e: Titik keseimbangan

Ketika pengurus ternak berpindah di depan 
titik keseimbangan hewan, hewan tersebut akan 
mundur, atau berusaha untuk berbalik arah. Jika 
pengurus ternak bergerak ke posisi di belakang 
titik keseimbangan hewan, hewan tersebut akan 
berpindah ke depan.

Pengurus ternak dapat 
menggunakan titik 
keseimbangan hewan untuk 
membantu menggerakkan 
hewan dengan mengenali dan 
memposisikan diri mereka 
antara di depan atau di belakang 
titik keseimbangan hewan.



Kombinasikan flight zone, titik buta dan 
titik keseimbangan untuk menciptakan 
pergerakan
Kombinasikan titik buta dan titik keseimbangan 
hewan dengan menekan dan melepaskan flight 
zone akan menyebabkan hewan untuk bergerak 
ke arah yang diinginkan oleh pengurus ternak. 

Ketika ada tekanan pada flight 
zone dan posisi yang berkaitan 
titik keseimbangan dan titik 
buta tepat,  hewan-hewan akan 
bergerak dengan tenang.

Ketika memindahkan sekelompok hewan, 
para pengurus ternak bergerak ke belakang 
kelompok dari kiri ke kanan dan dari kanan ke 
kiri, terapkan tekanan pada flight zone.

Jalan dengan tenang di sekitar ternak untuk mulai 
menggerakkan mereka

Gerakkan sapi dengan menggunakan titik 
keseimbangan dan flight zone

Gerakkan ternak dengan tenang
Manfaatkan flight zone, titik buta dan titik 
keseimbangan bersamaan dengan gerakan yang 
tenang untuk memastikan ternak bergerak 
dengan tenang. Hal ini berarti:
 y Bekerja di sisi hewan agar Anda tidak berdiri 

pas di belakangnya (yaitu pada titik butanya) 
atau berdiri secara langsung di depan karena 
itu tidak akan memberikan arah pada hewan. 

 y Ketika menggerakkan hewan dari kandang ke 
gerbang atau jalur berpagar (race), garap tepi 
dari flight zone agar hewan-hewan bergerak 
tetapi tidak berlari.

 y Beri tekanan pada satu kelompok sapi dengan 
menggerakkan dari kiri ke kanan di sepanjang 
bagian belakang kelompok.

 y Keluar dari flight zone untuk membuat hewan 
berhenti bergerak (yaitu melepaskan flight zone).

 y Jangan mencoba untuk menggerakkan hewan 
(dengan masuk ke dalam flight zone) atau 
memukul hewan jika mereka tidak ada ruang 
gerak atau sudah bergerak ke jalan yang benar.

 y Sadari jika hewan-hewan berkerumun di 
bagian belakang jalur berpagar (raceway). 
Sapi bisa tergencet atau mati lemas jika jatuh 
saling tindih. 

 y Orang yang tidak berkepentingan harus 
berada di luar tempat proses penanganan. 

 y Jangan mengejar hewan yang terpisah, atau 
menyebabkan hewan terisolasi dari kelompok. 
Selalu gerakkan setidaknya dua hewan dalam 
kandang atau jalur pagar bersama-sama. 
Hindari juga meninggalkan seekor hewan 
sendirian dalam kandang atau jalur pagar.

 y Gerakan tiba-tiba dan suara yang kencang 
harus dikurangi. Jangan bersiul dengan 
kencang, berteriak, atau memukul-mukul 
gerbang. 

 y Untuk menggerakkan sapi agar melalui 
jalur pagar, turunkan sisi pagar ke arah yang 
berlawanan dengan arah yang harus dituju 
hewan-hewan tersebut. (Diagram 4f)

 y Selalu sadari sekeliling Anda dan ingat untuk 
menutup gerbang di belakang Anda.

Diagram 4f: Menggerakkan hewan-hewan melalui race
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Gunakan alat penanganan ternak dengan 
benar
Alat penanganan ternak adalah alat-alat non-
elektrik yang dirancang untuk mendorong 
pergerakan ternak dengan membuat pengurus 
ternak terlihat lebih besar. 

Contoh alat penanganan ternak

Alat penanganan ternak tidak boleh digunakan 
untuk: 

 y memaksa hewan bergerak jika mereka tidak 
ada ruang untuk bergerak 

 y memukul atau memberikan tekanan yang 
tidak perlu pada hewan yang sudah begerak 
ke arah yang benar

 y tindakan yang membahayakan, tekanan atau 
cedera pada hewan

 y tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau 
penderitaan.

Gunakan penghalau elektrik sejarang 
mungkin
Penghalau elektrik adalah tongkat listrik 
berbaterai yang dirancang untuk mendorong 
hewan-hewan untuk bergerak dengan 
pemakaian kejutan listrik.  

Contoh-contoh penghalau elektrik

Penghalau elektrik sebaiknya: 
 y hanya digunakan pada sapi dewasa
 y hanya digunakan pada hewan-hewan yang 

menolak untuk bergerak
 y hanya digunakan pada hewan-hewan yang 

punya ruang gerak
 y terbatas pada instrumen yang menggunakan 

baterai
 y hanya digunakan di bagian bokong (hind 

quarters) hewan dan tidak pernah diterapkan 
pada bagian-bagian sensitif hewan seperti 
mata, telinga, mulut, hidung, alat kelamin, 
pentil atau anus

 y tidak digunakan secara berulang pada hewan 
yang sama

 y diambil saat diperlukan dan dikembalikan 
setelah pemakaian

 y diterapkan untuk pemakaian singkat dan 
tidak terus dikenakan pada hewan setelah 
kontak di awal

 y hanya digunakan oleh personel yang 
telah diberikan instruksi khusus dengan 
penggunaan penghalau listrik yang sesuai.

Hindari praktik-praktik yang tidak dapat 
diterima

Praktik-praktik yang tidak 
dapat diterima adalah yang 
menyebabkan bahaya, tekanan, 
rasa sakit, penderitaan, atau 
cedera pada hewan dan harus 
dihindari.

Praktik-praktik yang tidak dapat diterima ini 
termasuk tetapi tidak terbatas pada: 

 y menarik ternak menggunakan rambut, 
kepala, leher, tanduk, telinga, atau kakinya

 y penggunaan alat yang mencederai atau 
mengiritasi, khususnya ke area-area sensitif 
seperti mata, mulut, telinga, area anus dan 
alat kelamin (anogenital), atau perut hewan

 y memberi tekanan pada mata, telinga, atau 
alat kelamin

 y mencambuk, memutar dan menarik ekor
 y menyentil hidung
 y menarik, menyandung, menjatuhkan, atau 

melempar
 y memukul atau menendang



 y memaksa ternak untuk berjalan di atas yang 
lainnya

 y menggunakan alat penanganan ternak 
dengan cara yang menyebabkan bahaya, 
tekanan, atau cedera 

 y menggunakan alat yang menyebabkan 
penderitaan yang terdiri dari dan tidak 
terbatas pada:
 » tongkat besar
 » tongkat dengan ujung yang tajam
 » pipa besi yang panjang
 » kawat pagar, 
 » sabuk kulit yang tebal.

 y menyebabkan cedera seperti menyayat 
atau melukai sumsum tulang belakang 
(misalkan menggunakan metode puntilla, 
metode penyembelihan tradisional dimana 
pisau dihujamkan pada bagian leher untuk 
merusak sumsum tulang belakang, atau 
belati), mematahkan kaki, atau tendon kaki

 y pemingsanan menggunakan apapun yang 
tidak layak sebagai alat pemingsanan ternak 
(contohnya palu godam)

 y memaksakan air masuk ke dalam mulut hewan 
atau pada hidungnya untuk mendorong hewan 
tersebut berdiri atau bergerak.

Contoh-contoh praktik yang tidak dapat diterima

Mencegah hewan 
meloloskan diri 

Penanganan yang buruk atau sarana 
atau kendaraan yang tidak layak 
memungkinkan peluang hewan 
tersebut meloloskan diri ketika 
bongkar muat.

Fasilitas yang tidak memadai dengan celah bisa 
memungkinkan ternak melarikan diri

Ada celah antara truk dan ramp yang memungkinkan 
ternak meloloskan diri

Hewan yang meloloskan diri dapat dicegah 
dengan memastikan: 
 y para pengurus ternak tidak membuat ternak 

panik, membuat mereka mencoba keluar 
dari jalur berpagar, ramp, atau keluar dari 
kendaraan
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 y sisi dari jalur berpagar, ramp, atau kendaraan 
memiliki tinggi yang memadai agar ternak 
tidak bisa melompatinya dari atas

 y kendaraan memiliki sejenis penutup di atas 
untuk mencegah hewan-hewan melompat 
keluar

 y celah antara tiang-tiang di jalur berpagar dan di 
kendaraan harus sedemikian rupa agar ternak 
tidak bisa melewatinya

 y kendaraan sejajar dengan ramp agar tidak ada 
celah

 y ketinggian dari lantai kendaraan sama dengan 
ketinggian ramp untuk memuat ternak

 y gerbang dalam sarana muat ditutup dan diberi 
palang ketika tidak digunakan dan pintu 
kendaraan angkutan harus dipalang sebelum 
kendaraan melaju.

Kendaraan yang tidak dipalang akan memungkinkan 
ternak untuk melompat keluar 

Memastikan tidak ada celah antara kendaraan dan 
ramp akan mencegah hewan untuk meloloskan diri 

Pastikan tutup di atas kendaran akan mencegah 
lolosnya hewan 

Menangani hewan yang meloloskan diri  
Jika hewan meloloskan diri, para pengurus 
ternak harus bekerja sebagai tim untuk 
menggerakkan hewan yang meloloskan diri 
kembali ke kandang dan menjaga agar orang 
yang tidak berkepentingan tidak masuk.  

Menangani hewan yang 
meloloskan diri harus dilakukan 
dengan cara tenang dan efisien 
untuk menghindari stres atau 
cedera pada hewan.

Para pengurus ternak tidak boleh mencoba 
mengisolasi hewan yang meloloskan 
diri; yang mereka harus lakukan adalah 
memindahkannya kembali ke arah kelompok 
hewan-hewan, terutama dari kelompok asalnya 
saat meloloskan diri. Ketika di area tertutup, 
melepaskan beberapa hewan bersama yang 
meloloskan diri akan membuatnya lebih tenang 
dan mudah untuk dikembalikan.



Jaga kesehatan 
dan kesejahteraan 
ternak
Ternak harus diamati pada saat 
penanganan dan diperiksa demi 
memastikan tidak adanya cedera. 

Jika hewan jatuh pada saat penanganan: 
 y Kegiatan-kegiatan penanganan harus 

berhenti dan hewan tersebut harus diberi 
kesempatan untuk berdiri lagi tanpa tekanan 
dari pengurus ternak atau ternak lain

 y Hewan tersebut tidak boleh mengalami 
praktik yang tidak dapat diterima seperti 
dipukul, ditarik, atau diangkat dengan 
tanduk, kaki, atau ekornya

 y Jika memungkinkan, ramp atau sisi jalur 
berpagar (race) harus dibuka untuk memberi 
ruang pada hewan agar dapat berdiri lagi.

Jika hewan ditemukan mengalami cedera serius 
atau jika hewan yang jatuh tidak dapat bangkit 
dengan sendirinya atau berjalan tanpa bantuan, 
hewan tersebut harus:

 y Tidak dipindahkan jika pergerakan akan 
menyebabkan kesakitan lebih lanjut atau 
stress dan dimusnahkan secara manusiawi di 
tempat, atau

 y Dipindahkan ke rumah sakit kandang, 
hanya jika perpindahan tersebut tidak akan 
mengakibatkan kesakitan lebih lanjut atau 
stress, dan dirawat atau diistirahatkan dan 
diangkut ketika sudah pulih dan kuat untuk 
diangkut, atau

 y Hanya dipindahkan setelah mendapat arahan 
dari dokter hewan.

Hewan tidak bisa bangkit di lapangan tempat 
pemuatan

Jalankan pemusnahan darurat secara 
manusiawi 

Pemusnahan darurat secara 
manusiawi terhadap hewan 
terdiri dari penggunaan 
metode yang menghasilkan 
hilangnya kesadaran dalam 
waktu cepat diikuti dengan 
kematian ketika tidak sadar.  

Hal ini termasuk melakukan restraint 
pada hewan dengan benar, dan jika hukum 
memperbolehkan, yang dapat dilakukan di 
antaranya: 

 y pemingsanan pada hewan dengan alat 
pemingsanan yang sesuai dan kemudian 
menyembelih lehernya, atau

 y menembak hewan dengan senjata api yang 
sesuai, atau

 y jika pemingsanan atau penembakan 
tidak dapat diterapkan, kemudian pada 
situasi darurat dengan menyembelihnya 
menggunakan pisau tajam.

Pemingsanan (Stunning)
Jika diperbolehkan oleh hukum, pemingsanan 
harus diterapkan menggunakan alat pemingsanan 
non-penetrating percussion atau penetrating 
captive bolt stunning yaitu:

 y sesuai dengan ukuran dan kelas dari ternak 
 y dilengkapi dengan penahan yang memadai, 

dan 
 y dilakukan pada posisi depan (frontal) 

atau poll (Diagram 4g) dengan kontak 
pada tengkorak sesuai dengan instruksi 
menufaktur. 

Pemingsanan harus memastikan bahwa hewan 
dalam kondisi tidak sadar dan diikuti dengan 
prosedur efektif yang menyebabkan kematian 
saat tidak sadar, seperti menyembelih dengan 
memotong kedua pembuluh nadi karotid.

Senjata api

Jika diperbolehkan oleh hukum, senjata dapat 
digunakan untuk pemusnahan darurat yang 
manusiawi dan dapat dilaksanakan dengan 
senjata api yang:

 y memiliki ukuran dan kaliber yang sesuai
 y ditodong ke bagian depan (frontal), poll atau 

temporal

42  Bagian 4: Penanganan (handling) ternak



Pedoman praktik terbaik untuk pengangkutan sapi di Indonesia  43

 y ditodong dengan posisi antara ujung laras 
senjata api dan hewan 10 s.d. 100 cm.

Langkah benar selanjutnya ketika 
memusnahkan menggunakan senjata api, hewan 
tersebut harus dikonfimasi kematiannya.

Posisi pemingsanan atau senjata api

A

A

C

B

C

B

Diagram 4g: Posisi untuk senjata api atau 
pemingsanan 

A: Posisi untuk metode depan (frontal) – senjata api 
atau pemingsanan

B: Posisi untuk metode poll -  senjata api atau 
pemingsanan

C: Posisi untuk metode temporal – senjata api saja

Penyembelihan (Throat cut)
Setelah pemingsanan, atau di mana 
pemingsanan atau penembakan tidak 
memungkinkan dan hewan memerlukan 
pemusnahan segera, penyembelihan bisa 
dilakukan dengan menggunakan:

 y pisau tajam yang digunakan untuk 
menyembelih ternak harus cukup panjang 
sehingga ujung pisau tetap berada di diluar 
daerah sayatan selama penyembelihan, dan

 y sayatan tunggal, tidak terputus dan cepat 
dengan pisau yang memutus kedua 
pembuluh nadi karotid (Diagram 4h) dan 
menghasilkan arus darah yang deras dari 
luka. 

Tunggal berarti satu sayatan atau mata pisau 
diayunkan kembali selama mata pisau terus 
menempel dalam sayatannya (pisau tidak 
diangkat) selama proses pemotongan. 

Muscle

Juglar vein
Wind pipeOesophagus

Carotid
artery

Carotid
artery

Bone

Diagram 4h: Irisan pada tenggorokan hewan yang yan 
menunjukkan kedua pembuluh nadi karotid

Setelah itu, hewan harus dibiarkan kehabisan 
darah sampai tidak sadar. Hewan seharusnya 
tidak dipindahkan sampai dipastikan mati 

Memeriksa ketidaksadaran
Tanda-tanda hewan yang tidak sadar terdiri dari 
dua atau lebih kondisi-kondisi berikut: 

 y cepat kolaps dan tidak ada tanda-tanda 
untuk mencoba bangkit atau berupaya untuk 
menjaga postur tubuh yang tegak

 y tidak adanya pergerakan mata yang 
mengikuti pada jarak dekat (sering disertai 
dengan mata yang berkedip secara spontan), 
atau

 y tidak ada kedipan spontan atau tidak 
ada kedipan yang merespon tangan yang 
dilambaikan di depan mata.

 y Ketika terdiam, tidak ada pernapasan teratur 

Mengkonfirmasi kematian
Hewan-hewan harus dikonfirmasi kematiannya 
sebagai proses pemusnahan darurat yang 
manusiawi. Tanda-tanda kematian termasuk:

 y berhentinya aliran darah yang deras dari luka 
 y hilangnya refleks dari batang otak secara 

permanen (seperti respon tidak berkedip 
dari tangan yang dilambaikan di depan mata 
dan tidak ada napas yang ritmis ataupun 
tersedak).



Alat

ALAT 4.1  
INSTRUKSI KERJA: 
MENANGANI TERNAK 
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Alat 4.1
Instruksi kerja: Menangani ternak
Instruksi kerja ini terdiri dari langkah-langkah yang akan diikuti oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas 
penanganan ternak. 

 y Bekerja di sisi hewan agar Anda tidak berdiri di 
belakangnya langsung, pada titik butanya atau 
berdiri secara langsung di depannya. 

 y Garap tepi dari flight zone agar hewan-hewan 
bergerak tetapi tidak berlari. 

 y Beri tekanan pada kelompok dengan 
menggerakkan dari kiri ke kanan di sepanjang 
bagian belakang kelompok. 

 y Keluar dari flight zone untuk membuat hewan 
berhenti bergerak. 

 y Amati masing-masing hewan jika cara jalannya 
seperti pincang atau cedera.

 y Sadari jika hewan-hewan berkerumun di bagian 
belakang jalur berpagar (raceway). Sapi bisa 
tergencet atau mati lemas apabila jatuh saling 
tindih.

 y Gerakan tiba-tiba dan suara yang kencang harus 
dikurangi. Jangan bersiul dengan kencang, 
berteriak, atau memukul-mukul gerbang.

 y Untuk menggerakkan hewan-hewan di sepanjang 
jalur berpagar dan ramp, turunkan sisi jalur 
berpagar atau ramp dengan tenang ke arah 
berlawanan yang harus dituju hewan-hewan.

 y Biarkan hewan-hewan bergerak sesuai dengan 
kecepatan mereka. 

 y Jangan coba mengerakkan hewan atau 
memukulnya jika mereka tidak punya ruang gerak 
lagi atau jika bergerak ke arah yang benar.

 y Gunakan alat penanganan ternak untuk 
mendorong pergerakan jika diperlukan, tetapi 
jangan memukul hewan.

STEP 1
Gerakkan hewan-hewan ke dalam kandang atau 
halaman 

STEP 2
Menggerakkan hewan di jalur berpagar atau ramp 

 

ALAT 4.4 
INSTRUKSI KERJA: 
PEMUSNAHAN DARURAT 
YANG MANUSIAWI DENGAN 
PEMINGSANAN

Alat 4.4
Instruksi kerja: Pemusnahan darurat yang manusiawi dengan pemingsanan
Instruksi kerja ini terdiri dari langkah-langkah yang harus ditempuh oleh orang-orang yang bertanggung jawab 
untuk melakukan pemusnahan darurat yang manusiawi mengunakan alat pemingsanan ketika dibutuhkan 
selama proses pengangkutan. 

 y Periksa jika hewan memiliki peluang tinggi untuk 
sembuh jika dirawat baik. 

 y Periksa penampakan hewan dan pertimbangkan 
jika dia bisa menanggung semua beban di 
kaki-kakinya, atau apakah jika bergerak atau 
meneruskan perjalanan bisa menyebabkan stres 
parah. 

 y Jika perlu, cari dokter hewan atau mantri 
kesehatan untuk mengambil keputusan. 

 y Pemeriksaan bisa dibuat sebelum atau selama 
bongkar muat dan selama perjalanan.  

STEP 1
Periksa hewan

 y Gunakan alat pemingsanan non-penetrating 
percussion atau penetrating captive bolt yang 
sesuai dengan ukuran dan kelas ternak.

STEP 2
Pilih metode pemingsanan
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ALAT 4.3 
PROSEDUR OPERASIONAL 
STANDAR UNTUK 
PEMUSNAHAN DARURAT 
YANG MANUSIAWI 
(HUMANE EMERGENCY 
DESTRUCTION)

Para pengurus ternak dan/atau pengemudi 
harus:
a. Menilai jika hewan tersebut memiliki 

peluang besar untuk sembuh jika diberikan 
perawatan yang benar (jika memerlukan 
dokter hewan atau masukan dari mantri 
kesehatan hewan untuk mengambil 
keputusan). Penilaian ini dapat dibuat 
sebelum atau pada saat bongkar/muat dan 
selama perjalanan. 

b. Memutuskan jika hewan tersebut akan 
mengalami stres parah jika perjalanan 
dilanjutkan. Pemusnahan yang manusiawi 
dibutuhkan jika perjalanan akan menyebabkan 
hewan tersebut mengalami stres yang lebih 
parah.

POIN UTAMA: Hanya terapkan 
pemusnahan darurat terhadap 
kendaraan atau kapal angkut 
jika proses tersebut tidak 
menghasilkan stres yang serius 
pada sapi-sapi yang masih ada 
dalam kendaraan atau kapal 
angkut atau menimbulkan 
bahaya terhadap diri 
pengemudi.

c. Memilih prosedur yang paling sesuai dengan 
keadaan (contohnya: pemingsanan, senjata 
api atau penyembelihan). 

d. Memilih sebuah metode untuk memberi 
restraint pada hewan sesuai dengan metode 
pemusnahan yang akan diterapkan, personel 
yang ada serta lokasinya. Keamanan para 
personel selalu menjadi prioritas. 

e. Beri restraint pada hewan dan terapkan 
prosedur yang sudah dipilih.

POIN UTAMA: Jika hewan 
menjadi lumpuh di kendaraan 
atau kapal angkut dan tidak 
mampu berdiri atau berjalan 
tanpa bantuan, pemusnahan 
harus diterapkan sebelum 
hewan tersebut dipindahkan.

f. Untuk pemusnahan dengan pemingsanan: 
i. Gunakan alat pemingsanan non-

penetrating percussion atau penetrating 
captive bolt yang:
 » Sesuai dengan ukuran dan kelas ternak
 » Yang digunakan di bagian depan atau 

-poll- menurut instruksi dari pabrik, 
dan 

 » Yang digunakan pada yang berhubungan 
dengan tengkorak.  

ii. Setelah pemingsanan, periksa apakah 
hewan tersebut dalam keadaan tidak 
sadar dengan mengkonfirmasi dua atau 
lebih kondisi-kondisi berikut:
 » cepat kolaps dan tidak ada tanda-tanda 

untuk mencoba bangkit atau berupaya 
untuk menjaga postur tubuh yang 
tegak

 » tidak ada pernapasan teratur (ritmis)
 » tidak adanya pergerakan mata yang 

mengikuti pada jarak dekat (sering 
disertai dengan mata yang berkedip 
secara spontan)

 » tidak ada kedipan spontan atau tidak 
ada kedipan yang merespon tangan 
yang dilambaikan di depan mata.

iii. Jika tidak ada tanda-tanda di atas, segera 
lakukan lagi pemingsanan, jika alat 
pemingsanan rusak, gunakan alat lain 
atau musnahkan hewan dengan senjata 
api atau penyembelihan sesuai dengan 
item h. 

Alat 4.3
Prosedur Operasional Standar untuk pemusnahan darurat yang manusiawi
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ALAT 4.2  
INSTRUKSI KERJA: 
MENANGANI HEWAN YANG 
MELOLOSKAN DIRI  
 
 

Alat 4.2
Instruksi kerja: Menangani hewan yang meloloskan diri
Instruksi kerja ini memberikan rangkaian umum langkah-langkah yang bisa diikuti jika hewan meloloskan diri saat 
pengangkutan. Tidak ada satu pun metode atau pendekatan umum yang dapat diterapkan ke semua situasi. 

 y Hewan yang meloloskan diri bisa dicegah 
jika mungkin dengan menggunakan praktik 
dan sarana penanganan yang baik, dengan 
mempertimbangkan hal-hal berikut: 
 » para pengurus ternak tidak membuat ternak 

panik, membuat mereka mencoba keluar 
dari jalur berpagar, ramp, atau keluar dari 
kendaraan

 » sisi dari jalur berpagar, ramp, atau kendaraan 
harus memiliki tinggi yang memadai agar 
ternak tidak bisa melompatinya dari atas

 » kendaraan memiliki sejenis penutup di atas 
untuk mencegah hewan-hewan melompat 
keluar

 » celah antara tiang-tiang di jalur berpagar dan di 
kendaraan harus sedemikian rupa agar ternak 
tidak bisa melewatinya

 » kendaraan sejajar dengan ramp agar tidak ada 
celah

 » ketinggian dari lantai kendaraan sama dengan 
ketinggian ramp untuk memuat ternakdoors 
are latched before the vehicle moves away.

 » Tutup dan gerendel gerbang di fasilitas muat 
saat tidak digunakan dan pastikan pintu 
kendaraan pengangkut terkunci sebelum 
kendaraan bergerak menjauh.

 y Di pelabuhan, lapor kepada:
 » Pekerja kandang (stockman) di kapal atau 

pengawas
 » Pemilik ternak atau perwakilannya. 

 y Dalam perjalanan darat, lapor kepada:
 » Pemilik ternak atau perwakilannya.
 » Pihak yang berwenang 

 y Pastikan peralatan yang akan membantu 
menangkap hewan yang meloloskan diri siap 
tersedia. 

 y Peralatan ini terdiri dari: 
 » alat penanganan ternak
 » senjata suntik (dengan penenang) – hanya 

digunakan oleh petugas yang terlatih
 » gerbang portabel
 » o jaring kargo dan tali.

STEP 1
Mencegah hewan meloloskan diri

STEP 2
Beri tahu petugas terkait dan persiapkan peralatan
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ALAT 4.5 
INSTRUKSI KERJA: 
PEMUSNAHAN DARURAT 
YANG MANUSIAWI DENGAN 
SENJATA API
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Alat 4.5
Instruksi kerja: Pemusnahan darurat yang manusiawi menggunakan senjata api
Instruksi kerja ini terdiri dari langkah-langkah yang harus diikuti dengan orang-orang yang bertanggung jawab 
untuk melakukan pemusnahan darurat yang manusiawi menggunakan senjata api ketika diperlukan selama 
proses pengangkutan. 

 y Periksa apakah hewan memiliki peluang tinggi 
untuk sembuh jika dirawat baik. 

 y Periksa penampakan hewan dan pertimbangkan 
jika dia bisa menanggung semua beban di kaki-
kakinya, atau apakah jika bergerak atau meneruskan 
perjalanan bisa menyebabkan stres parah. 

 y Jika perlu, cari dokter hewan atau mantri 
kesehatan untuk mengambil keputusan.

 y Pemeriksaan bisa dibuat sebelum atau selama 
bongkar muat dan selama perjalanan.  

STEP 1
Periksa hewan

 y Pastikan hewan sudah mati ditandai dengan 
hilangnya refleks dari batang otak secara 
permanen (seperti tidak ada kedipan merespon 
tangan yang dilambaikan di depan mata dan tidak 
ada pernapasan teratur (ritmis) ataupun tersedak):

 y Jika hewan tidak/belum mati, tembak kembali 
hewan dengan segera dan pastikan senjata dalam 
posisi yang benar

STEP 3
Pastikan kematian hewan

AB

C C

 y Pilih senjata api yang memiliki ukuran dan kaliber 
yang sesuai lalu todongkan senjata:
 » ditodongkan ke bagian depan (frontal) (A), 

permukaan bagian poll (B) atau temporal (C)
 » ditodongkan dengan posisi antara ujung laras 

senjata api dan hewan 10 s.d. 100 cm.

STEP 2
Arahkan senjata dengan posisi yang benar

 

ALAT 4.6 
INSTRUKSI KERJA: 
PEMUSNAHAN DARURAT 
YANG MANUSIAWI DENGAN 
METODE SEMBELIH

Alat 4.6
Instruksi kerja: Pemusnahan darurat yang manusiawi menggunakan metode 
penyembelihan
This work instruction contains steps which should be followed by the person responsible for performing 
humane emergency destruction using the throat cut method when required during the transport process.

 y Periksa apakah hewan memiliki peluang tinggi 
untuk sembuh jika dirawat baik. 

 y Periksa penampakan hewan dan pertimbangkan 
jika dia bisa menanggung semua beban di kaki-
kakinya, atau apakah jika bergerak atau meneruskan 
perjalanan bisa menyebabkan stres parah. 

 y Jika perlu, cari dokter hewan atau mantri 
kesehatan untuk mengambil keputusan. 

 y Pemeriksaan bisa dibuat sebelum atau selama 
bongkar muat dan selama perjalanan.

STEP 1
Periksa hewan

 y Restrain hewan dengan baik.
 y Sembelih hewan menggunakan:

 » pisau yang digunakan untuk menyembelih 
ternak harus cukup panjang sehingga ujung 
pisau tetap berada di diluar daerah sayatan 
selama penyembelihan, dan

 » sayatan tunggal, tidak terputus dan cepat 
dengan pisau yang memutus kedua pembuluh 
nadi karotid dan menghasilkan arus darah yang 
deras dari luka.

 y Tunggal berarti satu sayatan atau mata pisau 
diayunkan kembali selama mata pisau terus 
menempel dalam sayatannya (pisau tidak diangkat)

STEP 2
Restrain hewan dan sembelih hewan
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Alat 4.1
Instruksi kerja: Menangani ternak
Instruksi kerja ini terdiri dari langkah-langkah yang akan diikuti oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas 
penanganan ternak. 

 y Bekerja di sisi hewan agar Anda tidak berdiri di 
belakangnya langsung, pada titik butanya atau 
berdiri secara langsung di depannya. 

 y Garap tepi dari flight zone agar hewan-hewan 
bergerak tetapi tidak berlari. 

 y Beri tekanan pada kelompok dengan 
menggerakkan dari kiri ke kanan di sepanjang 
bagian belakang kelompok. 

 y Keluar dari flight zone untuk membuat hewan 
berhenti bergerak. 

 y Amati masing-masing hewan jika cara jalannya 
seperti pincang atau cedera.

 y Sadari jika hewan-hewan berkerumun di bagian 
belakang jalur berpagar (raceway). Sapi bisa 
tergencet atau mati lemas apabila jatuh saling 
tindih.

 y Gerakan tiba-tiba dan suara yang kencang harus 
dikurangi. Jangan bersiul dengan kencang, 
berteriak, atau memukul-mukul gerbang.

 y Untuk menggerakkan hewan-hewan di sepanjang 
jalur berpagar dan ramp, turunkan sisi jalur 
berpagar atau ramp dengan tenang ke arah 
berlawanan yang harus dituju hewan-hewan.

 y Biarkan hewan-hewan bergerak sesuai dengan 
kecepatan mereka. 

 y Jangan coba mengerakkan hewan atau 
memukulnya jika mereka tidak punya ruang gerak 
lagi atau jika bergerak ke arah yang benar.

 y Gunakan alat penanganan ternak untuk 
mendorong pergerakan jika diperlukan, tetapi 
jangan memukul hewan.

LANGKAH 1
Gerakkan hewan-hewan ke dalam kandang atau 
halaman 

LANGKAH 2
Menggerakkan hewan di jalur berpagar atau ramp 



Alat 4.2
Instruksi kerja: Menangani hewan yang meloloskan diri
Instruksi kerja ini memberikan rangkaian umum langkah-langkah yang bisa diikuti jika hewan meloloskan diri saat 
pengangkutan. Tidak ada satu pun metode atau pendekatan umum yang dapat diterapkan ke semua situasi. 

 y Hewan yang meloloskan diri bisa dicegah 
jika mungkin dengan menggunakan praktik 
dan sarana penanganan yang baik, dengan 
mempertimbangkan hal-hal berikut: 
 » para pengurus ternak tidak membuat ternak 

panik, membuat mereka mencoba keluar 
dari jalur berpagar, ramp, atau keluar dari 
kendaraan

 » sisi dari jalur berpagar, ramp, atau kendaraan 
harus memiliki tinggi yang memadai agar 
ternak tidak bisa melompatinya dari atas

 » kendaraan memiliki sejenis penutup di atas 
untuk mencegah hewan-hewan melompat 
keluar

 » celah antara tiang-tiang di jalur berpagar dan di 
kendaraan harus sedemikian rupa agar ternak 
tidak bisa melewatinya

 » kendaraan sejajar dengan ramp agar tidak ada 
celah

 » ketinggian dari lantai kendaraan sama dengan 
ketinggian ramp untuk memuat ternakdoors 
are latched before the vehicle moves away.

 » Tutup dan gerendel gerbang di fasilitas muat 
saat tidak digunakan dan pastikan pintu 
kendaraan pengangkut terkunci sebelum 
kendaraan bergerak menjauh.

 y Di pelabuhan, lapor kepada:
 » Pekerja kandang (stockman) di kapal atau 

pengawas
 » Pemilik ternak atau perwakilannya. 

 y Dalam perjalanan darat, lapor kepada:
 » Pemilik ternak atau perwakilannya.
 » Pihak yang berwenang 

 y Pastikan peralatan yang akan membantu 
menangkap hewan yang meloloskan diri siap 
tersedia. 

 y Peralatan ini terdiri dari: 
 » alat penanganan ternak
 » senjata suntik (dengan penenang) – hanya 

digunakan oleh petugas yang terlatih
 » gerbang portabel
 » o jaring kargo dan tali.

LANGKAH 1
Mencegah hewan meloloskan diri

LANGKAH 2
Beri tahu petugas terkait dan persiapkan peralatan
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 y Minta pihak pelabuhan untuk menutup gerbang 
untuk mencegah hewan meninggalkan lokasi.

 y Dengan tenang pindahkan hewan ke area yang 
aman.

 y Blok dan amankan area agar hewan bisa 
menenangkan diri. 

 y Buat rencana untuk menangkap hewan 
menggunakan sumber daya terbaik, gunakan alat 
yang tepat dan pengurus ternak yang kompeten

 y Periksa hewan untuk melihat cedera. Jika hewan 
tersebut cedera berat, penting untuk menerapkan 
pemusnahan darurat yang manusiawi untuk 
mencegah penderitaan lebih lanjut.

LANGKAH 3
Penangkapan di pelabuhan

 y Jika sejumlah hewan meloloskan diri, beri mereka 
waktu untuk berkumpul kembali sebelum 
mencoba menangkap mereka. 

 y Mungkin membiarkan mereka untuk 
menyesuaikan diri selama beberapa hari. 

 y Setelah pergerakan dan lokasinya dimengerti, 
bisa menyusun perangkap ternak portabel untuk 
menangkap mereka. 

 y Buatlah rencana untuk menangkap hewan 
tersebut dengan sumber daya terbaik yang 
tersedia, gunakan peralatan yang sesuai dan 
petugas yg kompeten 

LANGKAH 4
Penangkapan setelah meloloskan diri dari kendaraan

 y Tutup gerbang pembatas untuk mengurung 
hewan di dalam tmpat tersebut.

 y Jika hewan meninggalkan tempat, biarkan 
gerbang terbuka. Pada umumnya, hewan akan 
kembali ke area di mana hewan-hewan lain 
berada.

 y Buatlah rencana untuk menangkap hewan 
tersebut dengan sumber daya terbaik yang 
tersedia, gunakan peralatan yang sesuai dan 
petugas yg kompeten.

LANGKAH 5
Penangkapan setelah meloloskan diri dari sarana 
rest stop

LANGKAH 6
Setelah penangkapan, periksa cedera



Para pengurus ternak dan/atau pengemudi 
harus:
a. Menilai jika hewan tersebut memiliki 

peluang besar untuk sembuh jika diberikan 
perawatan yang benar (jika memerlukan 
dokter hewan atau masukan dari mantri 
kesehatan hewan untuk mengambil 
keputusan). Penilaian ini dapat dibuat 
sebelum atau pada saat bongkar/muat dan 
selama perjalanan. 

b. Memutuskan jika hewan tersebut akan 
mengalami stres parah jika perjalanan 
dilanjutkan. Pemusnahan yang manusiawi 
dibutuhkan jika perjalanan akan menyebabkan 
hewan tersebut mengalami stres yang lebih 
parah.

POIN UTAMA: Hanya terapkan 
pemusnahan darurat terhadap 
kendaraan atau kapal angkut 
jika proses tersebut tidak 
menghasilkan stres yang serius 
pada sapi-sapi yang masih ada 
dalam kendaraan atau kapal 
angkut atau menimbulkan 
bahaya terhadap diri 
pengemudi.

c. Memilih prosedur yang paling sesuai dengan 
keadaan (contohnya: pemingsanan, senjata 
api atau penyembelihan). 

d. Memilih sebuah metode untuk memberi 
restraint pada hewan sesuai dengan metode 
pemusnahan yang akan diterapkan, personel 
yang ada serta lokasinya. Keamanan para 
personel selalu menjadi prioritas. 

e. Beri restraint pada hewan dan terapkan 
prosedur yang sudah dipilih.

POIN UTAMA: Jika hewan 
menjadi lumpuh di kendaraan 
atau kapal angkut dan tidak 
mampu berdiri atau berjalan 
tanpa bantuan, pemusnahan 
harus diterapkan sebelum 
hewan tersebut dipindahkan.

f. Untuk pemusnahan dengan pemingsanan: 
i. Gunakan alat pemingsanan non-

penetrating percussion atau penetrating 
captive bolt yang:
 » Sesuai dengan ukuran dan kelas ternak
 » Yang digunakan di bagian depan atau 

-poll- menurut instruksi dari pabrik, 
dan 

 » Yang digunakan pada yang berhubungan 
dengan tengkorak.  

ii. Setelah pemingsanan, periksa apakah 
hewan tersebut dalam keadaan tidak 
sadar dengan mengkonfirmasi dua atau 
lebih kondisi-kondisi berikut:
 » cepat kolaps dan tidak ada tanda-tanda 

untuk mencoba bangkit atau berupaya 
untuk menjaga postur tubuh yang 
tegak

 » tidak ada pernapasan teratur (ritmis)
 » tidak adanya pergerakan mata yang 

mengikuti pada jarak dekat (sering 
disertai dengan mata yang berkedip 
secara spontan)

 » tidak ada kedipan spontan atau tidak 
ada kedipan yang merespon tangan 
yang dilambaikan di depan mata.

iii. Jika tidak ada tanda-tanda di atas, segera 
lakukan lagi pemingsanan, jika alat 
pemingsanan rusak, gunakan alat lain 
atau musnahkan hewan dengan senjata 
api atau penyembelihan sesuai dengan 
item h. 

Alat 4.3
Prosedur Operasional Standar untuk pemusnahan darurat yang manusiawi
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iv. Jika sudah dikonfirmasi tidak sadar, 
sembelih leher hewan menggunakan:
 » pisau tajam yang digunakan untuk 

menyembelih ternak harus cukup 
panjang sehingga ujung pisau tetap 
berada di diluar daerah sayatan selama 
penyembelihan, dan 

 » sayatan tunggal, tidak terputus dan 
cepat dengan pisau yang memutus 
kedua pembuluh nadi karotid dan 
menghasilkan arus darah yang deras 
dari luka.

Tunggal berarti satu sayatan atau mata 
pisau diayunkan kembali selama mata 
pisau terus menempel dalam sayatannya 
(pisau tidak diangkat).

v. Tinggalkan hewan sampai semua darahnya 
keluar dan pastikan bahwa hewan tersebut 
sudah tewas dengan memastikan adanya 
tanda-tanda kematian, seperti: 
 » berhentinya aliran darah yang deras 

dari luka, atau
 » hilangnya refleks dari batang otak 

secara permanen seperti respon tidak 
berkedip dari tangan yang dilambaikan 
di depan mata dan tidak ada napas 
yang ritmis ataupun yang tersedak.

g. Untuk pemusnahan menggunakan senjata api: 
i. Gunakan senjata api dengan ukuran dan 

kaliber yang sesuai, serta pegang senjata:
 » di bagian depan (frontal), bagian poll 

atau temporal, dan
 » dari ujung laras senjata api dan hewan 

antara 10 s.d. 100 cm. 
ii. bahwa hewan tersebut mati melalui 

tidak adanya reflek batang otak 
permanen (seperti tidak ada kedip dalam 
menanggapi lambaian tangan di depan 
mata dan tidak ada irama napas atau 
tersedak)

iii. Jika hewan tidak mati, tembak lagi hewan 
tersebut segera, pastikan senjata api pada 
posisi yang benar

h. Pemusnahan dengan penyembelihan: 
i. Sembelih hewan dengan menggunakan:

 » Pisau tajam yang digunakan untuk 
menyembelih ternak harus cukup 
panjang sehingga ujung pisau tetap 
berada di diluar daerah sayatan selama 
penyembelihan, dan

 » sayatan tunggal, tidak terputus dan 
cepat dengan pisau yang memutus 
kedua pembuluh nadi karotid dan 
menghasilkan arus darah yang deras 
dari luka.

Tunggal berarti satu sayatan atau mata 
pisau diayunkan kembali selama mata 
pisau terus menempel dalam sayatannya 
(pisau tidak diangkat)

ii. Tinggalkan hewan sampai semua darahnya 
keluar. Sementara hewan mengeluarkan 
darah, hewan harus tetap tidak diganggu 
dan kepalanya dipegang untuk memastikan 
pinggiran luka tidak bersentuhan.

iii. Pastikan bahwa hewan tersebut sudah 
tidak sadar dengan memperhatikan dua 
atau lebih tanda-tanda, seperti:
 » cepat kolaps dan tidak ada tanda-tanda 

untuk mencoba bangkit atau berupaya 
untuk menjaga postur tubuh yang tegak

 » tidak adanya pergerakan mata yang 
mengikuti pada jarak dekat (sering 
disertai dengan mata yang berkedip 
secara spontan)

 » tidak ada kedipan spontan atau tidak 
ada kedipan yang merespon tangan 
yang dilambaikan di depan mata.

iv. Sebelum binatang di pindahkan, binatang 
harus dipastikan mati dengan memastikan 
tanda-tanda kematian berikut: 
 » berhentinya aliran darah yang deras 

dari luka, atau
 » hilangnya refleks dari batang otak 

secara permanen (seperti respon tidak 
berkedip dari tangan yang dilambaikan 
di depan mata dan tidak ada napas 
yang ritmis ataupun yang tersedak).



Alat 4.4
Instruksi kerja: Pemusnahan darurat yang manusiawi dengan pemingsanan
Instruksi kerja ini terdiri dari langkah-langkah yang harus ditempuh oleh orang-orang yang bertanggung jawab 
untuk melakukan pemusnahan darurat yang manusiawi mengunakan alat pemingsanan ketika dibutuhkan 
selama proses pengangkutan. 

 y Periksa jika hewan memiliki peluang tinggi untuk 
sembuh jika dirawat baik. 

 y Periksa penampakan hewan dan pertimbangkan 
jika dia bisa menanggung semua beban di 
kaki-kakinya, atau apakah jika bergerak atau 
meneruskan perjalanan bisa menyebabkan stres 
parah. 

 y Jika perlu, cari dokter hewan atau mantri 
kesehatan untuk mengambil keputusan. 

 y Pemeriksaan bisa dibuat sebelum atau selama 
bongkar muat dan selama perjalanan.  

LANGKAH 1
Periksa hewan

 y Gunakan alat pemingsanan non-penetrating 
percussion atau penetrating captive bolt yang 
sesuai dengan ukuran dan kelas ternak.

LANGKAH 2
Pilih metode pemingsanan
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 y Periksa hewan yang tidak sadarkan diri dengan 
memastikan dua atau lebih tanda-tanda berikut: 
 » cepat kolaps dan tidak ada tanda-tanda 

untuk mencoba bangkit atau berupaya untuk 
menjaga postur tubuh yang tegak

 » tidak ada pernapasan teratur
 » tidak adanya pergerakan mata yang mengikuti 

pada jarak dekat (sering disertai dengan mata 
yang berkedip secara spontan)

 » tidak ada kedipan spontan atau tidak 
ada kedipan yang merespon tangan yang 
dilambaikan di depan mata.

LANGKAH 4
Pastikan hewan sudah tidak sadar

AB

 y Jika hewan bisa menahan beban di seluruh kaki 
dan bergerak tidak akan menimbulkan stres 
parah, gerakkan hewan ke alat restraint yang 
sesuai untuk metode pemingsanan. 

 y Jika hewan tidak bisa digerakkan, gunakan 
metode restraint terbaik seperti menahan hewan 
agar bisa diam.

 y Letakkan alat pemingsanan pada posisi yang 
benar di kepala hewan (A atau B, di atas) dan 
tunggu sampai hewan berhenti menggerakkan 
kepalanya sebelum melepaskan alat.  

 y Jangan ‘mengejar’ kepala hewan dengan alat 
pemingsanan

LANGKAH 3
Restrain dan pemingsanan hewan
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 y Sembelih hewan menggunakan:
 » pisau tajam yang digunakan untuk 

menyembelih ternak harus cukup panjang 
sehingga ujung pisau tetap berada di diluar 
daerah sayatan selama penyembelihan, dan

 » sayatan tunggal, tidak terputus dan cepat 
dengan pisau yang memutus kedua pembuluh 
nadi karotid dan menghasilkan arus darah 
yang deras dari luka.

 y Tunggal berarti satu sayatan atau mata pisau 
diayunkan kembali selama mata pisau terus 
menempel dalam sayatannya (pisau tidak 
diangkat)

LANGKAH 5
Menyembelih

 y Biarkan hewan sampai semua darahnya keluar 
dan pastikan bahwa hewan tersebut sudah mati.

 y Periksa tanda-tanda kematian:
 » berhentinya aliran darah yang deras dari luka
 » hilangnya refleks dari batang otak secara 

permanen (seperti respon tidak berkedip dari 
tangan yang dilambaikan di depan mata dan 
tidak ada napas yang ritmis ataupun yang 
tersedak).

LANGKAH 6
Konfirmasi kematian hewan
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Alat 4.5
Instruksi kerja: Pemusnahan darurat yang manusiawi menggunakan senjata api
Instruksi kerja ini terdiri dari langkah-langkah yang harus diikuti dengan orang-orang yang bertanggung jawab 
untuk melakukan pemusnahan darurat yang manusiawi menggunakan senjata api ketika diperlukan selama 
proses pengangkutan. 

 y Periksa apakah hewan memiliki peluang tinggi 
untuk sembuh jika dirawat baik. 

 y Periksa penampakan hewan dan pertimbangkan 
jika dia bisa menanggung semua beban di kaki-
kakinya, atau apakah jika bergerak atau meneruskan 
perjalanan bisa menyebabkan stres parah. 

 y Jika perlu, cari dokter hewan atau mantri 
kesehatan untuk mengambil keputusan.

 y Pemeriksaan bisa dibuat sebelum atau selama 
bongkar muat dan selama perjalanan.  

LANGKAH 1
Periksa hewan

 y Pastikan hewan sudah mati ditandai dengan 
hilangnya refleks dari batang otak secara 
permanen (seperti tidak ada kedipan merespon 
tangan yang dilambaikan di depan mata dan tidak 
ada pernapasan teratur (ritmis) ataupun tersedak):

 y Jika hewan tidak/belum mati, tembak kembali 
hewan dengan segera dan pastikan senjata dalam 
posisi yang benar

LANGKAH 3
Pastikan kematian hewan

AB

C C

 y Pilih senjata api yang memiliki ukuran dan kaliber 
yang sesuai lalu todongkan senjata:
 » ditodongkan ke bagian depan (frontal) (A), 

permukaan bagian poll (B) atau temporal (C)
 » ditodongkan dengan posisi antara ujung laras 

senjata api dan hewan 10 s.d. 100 cm.

LANGKAH 2
Arahkan senjata dengan posisi yang benar



Alat 4.6
Instruksi kerja: Pemusnahan darurat yang manusiawi menggunakan metode 
penyembelihan
This work instruction contains LANGKAHs which should be followed by the person responsible for performing 
humane emergency destruction using the throat cut method when required during the transport process.

 y Periksa apakah hewan memiliki peluang tinggi 
untuk sembuh jika dirawat baik. 

 y Periksa penampakan hewan dan pertimbangkan 
jika dia bisa menanggung semua beban di kaki-
kakinya, atau apakah jika bergerak atau meneruskan 
perjalanan bisa menyebabkan stres parah. 

 y Jika perlu, cari dokter hewan atau mantri 
kesehatan untuk mengambil keputusan. 

 y Pemeriksaan bisa dibuat sebelum atau selama 
bongkar muat dan selama perjalanan.

LANGKAH 1
Periksa hewan

 y Restrain hewan dengan baik.
 y Sembelih hewan menggunakan:

 » pisau yang digunakan untuk menyembelih 
ternak harus cukup panjang sehingga ujung 
pisau tetap berada di diluar daerah sayatan 
selama penyembelihan, dan

 » sayatan tunggal, tidak terputus dan cepat 
dengan pisau yang memutus kedua pembuluh 
nadi karotid dan menghasilkan arus darah yang 
deras dari luka.

 y Tunggal berarti satu sayatan atau mata pisau 
diayunkan kembali selama mata pisau terus 
menempel dalam sayatannya (pisau tidak diangkat)

LANGKAH 2
Restrain hewan dan sembelih hewan
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 y Periksa tanda-tanda kematian:
 » berhentinya aliran darah yang deras dari luka, 

atau
 » hilangnya refleks dari batang otak secara 

permanen seperti respon tidak berkedip dari 
tangan yang dilambaikan di depan mata dan 
tidak ada napas yang ritmis ataupun tersedak.

LANGKAH 4
Konfirmasi kematian hewan

LANGKAH 3
Konfirmasi ketidaksadaran

 y Tinggalkan hewan sampai semua darahnya keluar 
dan konfirmasi bahwa hewan tersebut tidak sadar 
dengan memastikan dua atau lebih tanda-tanda 
berikut: 
 » cepat kolaps dan tidak ada tanda-tanda 

untuk mencoba bangkit atau berupaya untuk 
menjaga postur tubuh yang tegak

 » tidak adanya pergerakan mata yang mengikuti 
pada jarak dekat (sering disertai dengan mata 
yang berkedip secara spontan)

 » tidak ada kedipan spontan atau tidak 
ada kedipan yang merespon tangan yang 
dilambaikan di depan mata

 y Sementara darah hewan mengalir keluar, jangan 
ganggu hewan tersebut dan kepalanya disangga 
oleh ekstensi untuk memastikan tepi-tepi luka 
tidak tersentuh.
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05
Memilih 

sapi untuk 
pemuatan 

TINDAKAN UTAMA

 y Memastikan sapi layak untuk 
menjalani pemuatan 

 y Secara manusiawi menangani 
ternak yang tidak layak untuk 
menjalani pemuatan 

Pedoman praktik terbaik untuk pengangkutan sapi di Indonesia

Memilih sapi yang layak 
untuk melakukan perjalanan 
yang direncanakan akan 
meminimalisir stres, 
cedera dan penyakit 
serta mengoptimalisasi 
produktifitas. 
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Memastikan sapi layak  
untuk menjalani pemuatan  

Orang yang menilai tingkat kelayakan 
sapi harus memahami ternak dan 
mampu menilai tanda-tanda tingkat 
kesehatan yang baik.  

Penilaian bahwa sapi cukup 
layak untuk untuk melakukan 
perjalanan yang direncanakan 
sebelum pemuatan dan 
bahwa semua daya upaya 
telah dikerahkan untuk 
menjaga kesehatan ini selama 
perjalanan. 

Hewan yang tidak layak melakukan perjalanan 
adalah yang:

 y tidak cukup kuat untuk melakukan 
perjalanan 

 y tidak bisa berjalan dengan normal, 
menanggung beban berat badan pada 
keempat kakinya 

 y sangat kurus kering atau nampak jelas 
mengalami dehidrasi (mata cekung, kulitnya 
mengeriput saat dicubit atau ‘tenting’) 

 y menderita penyakit atau cedera berat 
 y tidak mampu berjalan bersama kawanannya
 y kedua matanya buta 
 y berada dalam kondisi yang dapat 

menyebabkan meningkatnya rasa sakit atau 
distress selama pengangkutan 

 y berada dalam kondisi bunting tua, pada masa 
10% terakhir kebuntingan (sekitar 27 hari)

 y anak sapi baru lahir dengan pusar yang 
belum sembuh, 

 y adalah sapi atau dara yang melalui 
pengangkutan tanpa anak sapi namun baru 
beranak dalam 48 jam terakhir.

Setiap hewan harus diinspeksi sebelum 
pemuatan sebagai berikut: 

 y tanda-tanda kepincangan 
 y tanda penyakit, seperti batuk atau cedera 
 y tanda kelemahan atau tidak mampu berjalan 

bersama kawanannya 
 y kedua mata buta 
 y perilaku yang tidak lazim yang mungkin 

merupakan gejala suatu kondisi yang 
dapat menyebabkan kesulitan selama 
pengangkutan 

 y tanda stres akibat kepanasan (misalnya lidah 
menjulur/tonguing).
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Jangan memuat hewan yang menunjukkan 
gejala penyakit, kepincangan atau cedera 
berat
Hewan yang menunjukkan gejala penyakit, 
kepincangan atau cedera berat sebaiknya tidak 
dimuat. Kepincangan berarti bahwa hewan 
tidak dapat berjalan dengan normal dan tidak 
menanggung beban di keempat kakinya. 

Pembengkakan pada sendi

Pincang dan ill thrift

Cedera

Luka terbuka

Jangan memuat hewan yang sangat kurus 
kering atau nampak jelas mengalami 
dehidrasi 
Hewan yang kurus kering (kurus yang abnormal) 
atau yang memiliki tanda-tanda jelas menderita 
dehidrasi seharusnya tidak diangkut. Tanda-
tanda dehidrasi meliputi mata yang cekung 
sampai memasuki orbitnya dan kulit yang 
mengeriput saat dicubit pelan.

Ternak sapi yang kurus kering



Jangan memuat hewan dengan 
kondisi yang kemungkinan besar akan 
menyebabkan meningkatnya rasa sakit 
atau distress selama pengangkutan 
Selain kepincangan, kurus yang abnormal, 
dehidrasi dan gejala penyakit ataupun cedera, 
sapi yang menunjukkan kondisi lain yang 
kemungkinan akan menyebabkan meningkatnya 
rasa sakit atau distress selama pengangkutan 
sebaiknya tidak dimuat. 

Tanduk terluka atau tumbuh ke dalam (ingrown horn)

Keletihan atau kelemahan

Jangan memuat sapi yang kedua matanya 
buta 
Hewan yang kedua matanya samasekali buta 
sebaiknya tidak diangkut. Hewan yang masih 
bisa melihat dengan salah satu matanya selama 
kondisi tersebut tidak disebabkan oleh penyakit 
aktif atau cedera yang baru terjadi atau yang 
berkemungkinan besar akan menyebabkan 
meningkatnya rasa sakit atau distress selama 
transportasi. 

Kebutaan

Jangan memuat sapi betina atau sapi dara 
yang bunting tua 
Sapi atau indukan yang berada dalam masa 
10% terakhir masa bunting (sekitar 27 hari) 
sebaiknya tidak diangkut. 

Sapi bunting
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Secara manusiawi 
menangani hewan 
yang tidak layak 
untuk diangkut
Apabila hewan tidak layak untuk 
diangkut maka tidak boleh diangkut. 

Ternak yang tidak layak untuk pengangkutan 
harus: 

 y tidak dipindahkan apabila memindahkannya 
akan menyebabkan rasa sakit atau distress 
kembali atau hewan tidak mampu berjalan 
tanpa bantuan, dalam hal ini hewan harus 
dimusnahkan di tempat, atau

 y dipindahkan ke kandang rumah sakit, 
hanya apabila pemindahan ini tidak akan 
menyebabkan rasa sakit atau distress 
kembali dan diperlakukan atau diberi waktu 
untuk beristirahat dan diangkut saat sudah 
pulih dan layak untuk pemuatan 

 y hanya diangkut setelah mendapat 
rekomendasi dari dokter hewan. 

Pemusnahan darurat secara manusiawi 
menggunakan metode yang menghasilkan 
hilangnya kesadaran dalam waktu cepat 
diikuti dengan kematian ketika tidak sadar. 
Pemusnahan darurat secara manusiawi dapat 
meliputi berikut ini jika hukum mengizinkan: 

 y pemingsanan pada hewan dengan alat 
pemingsanan yang sesuai dan kemudian 
menyembelih lehernya

 y menembak hewan dengan senjata api yang 
sesuai

 y jika pemingsanan atau penembakan tidak 
dapat diterapkan, maka dapat dilakukan  
penyembelihan menggunakan pisau tajam. 
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ALAT 5.1  
DAFTAR PERIKSA  
KELAYAKAN PEMUATAN  
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Ya Tidak Apakah hewan menunjukkan pertanda dari: 

Kepincangan. Cari tanda apapun bahwa hewan tidak berjalan secara normal dan 
tidak menanggung beban pada semua kakinya. Hal ini mungkin diakibatkan oleh 
pembengkakan pada sendinya, artritis, deformitas, bagian tubuh yang patah atau 
cedera lainnya. 

Kurus abnormal atau dehidrasi. Cari hewan yang kurus abnormal (terlihat tulang 
iganya atau tulang-belulangnya menonjol) atau matanya cekung dan masuk ke 
orbital atau kulitnya mengeriput apabila dicubit pelan. 

Penyakit atau cedera berat. Cari daging tumbuh atau lesi pada kulit khususnya 
di sekitar kepala dan bagian bokong dan pada bagian-bagian tubuh, luka terbuka, 
bagian tubuh yang patah atau cedera lainnya. 

Kondisi yang dapat menyebabkan meningkatnya rasa sakit atau distress. Cari 
hewan yang perilakunya berbeda dari kawanannya; mereka mungkin terbungkuk, 
batuk atau sangat terengah-engah nafasnya, pincang tanpa sebab yang jelas, 
memisahkan diri dari kawanannya, bergerak dengan lebih lambat dibandingkan 
kawanannya atau tidak mudah berdiri. Juga cari ternak yang tanduknya tumbuh 
ke dalam atau bagian tubuhnya bengkak atau menunjukkan sekresi yang sangat 
berlebihan (extreme discharge) dari cuping hidung, mata atau mulut. 

Kebutaan total. Cari hewan yang kedua matanya buta total, mereka mungkin lebih 
sering ragu bergerak dibandingkan dengan lainnya, menabrak sisi kandang dan jalur 
races, tersandung atau menunjukkan tanda visual dari kebutaanya seperti cedera 
pada mata atau mata yang buram/berwarna abu-abu susu. 

Bunting tua. Cari sapi atau indukan yang mungkin bunting tua. Dapat 
dikonfirmasikan melalui diskusi atau dokumentasi dari penjualnya. Apabila ragu, 
berkonsultasilah dengan dokter hewan. 

Pusar yang belum sembuh (pada anak sapi yang baru lahir). Cari tali pusatnya. 

Beranak dalam jangka waktu 48 jam sebelumnya tapi tidak melalui pengangkutan 
dengan anak sapinya. Dapat dikonfirmasikan melalui diskusi atau dokumentasi dari 
penjualnya. Apabila ragu, berkonsultasilah dengan dokter hewan.

JANGAN 
DIMUAT 

DAPAT 
DIMUAT APABILA RAGU, TINGGALKAN 

Alat 5.1
Daftar periksa kelayakan untuk pengangkutan 

 

Alat

ALAT 4.4 
INSTRUKSI KERJA: 
PEMUSNAHAN DARURAT 
YANG MANUSIAWI DENGAN 
PEMINGSANAN

ALAT 4.3 
PROSEDUR OPERASIONAL 
STANDAR UNTUK 
PEMUSNAHAN DARURAT 
YANG MANUSIAWI 
(HUMANE EMERGENCY 
DESTRUCTION)

ALAT 4.5 
INSTRUKSI KERJA: 
PEMUSNAHAN DARURAT 
YANG MANUSIAWI DENGAN 
SENJATA API

ALAT 4.6 
INSTRUKSI KERJA: 
PEMUSNAHAN DARURAT 
YANG MANUSIAWI DENGAN 
METODE SEMBELIH

Alat tambahan  
untuk referensi 
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Ya Tidak Apakah hewan menunjukkan pertanda dari: 

Kepincangan. Cari tanda apapun bahwa hewan tidak berjalan secara normal dan 
tidak menanggung beban pada semua kakinya. Hal ini mungkin diakibatkan oleh 
pembengkakan pada sendinya, artritis, deformitas, bagian tubuh yang patah atau 
cedera lainnya. 

Kurus abnormal atau dehidrasi. Cari hewan yang kurus abnormal (terlihat tulang 
iganya atau tulang-belulangnya menonjol) atau matanya cekung dan masuk ke 
orbital atau kulitnya mengeriput apabila dicubit pelan. 

Penyakit atau cedera berat. Cari daging tumbuh atau lesi pada kulit khususnya 
di sekitar kepala dan bagian bokong dan pada bagian-bagian tubuh, luka terbuka, 
bagian tubuh yang patah atau cedera lainnya. 

Kondisi yang dapat menyebabkan meningkatnya rasa sakit atau distress. Cari 
hewan yang perilakunya berbeda dari kawanannya; mereka mungkin terbungkuk, 
batuk atau sangat terengah-engah nafasnya, pincang tanpa sebab yang jelas, 
memisahkan diri dari kawanannya, bergerak dengan lebih lambat dibandingkan 
kawanannya atau tidak mudah berdiri. Juga cari ternak yang tanduknya tumbuh 
ke dalam atau bagian tubuhnya bengkak atau menunjukkan sekresi yang sangat 
berlebihan (extreme discharge) dari cuping hidung, mata atau mulut. 

Kebutaan total. Cari hewan yang kedua matanya buta total, mereka mungkin lebih 
sering ragu bergerak dibandingkan dengan lainnya, menabrak sisi kandang dan jalur 
races, tersandung atau menunjukkan tanda visual dari kebutaanya seperti cedera 
pada mata atau mata yang buram/berwarna abu-abu susu. 

Bunting tua. Cari sapi atau indukan yang mungkin bunting tua. Dapat 
dikonfirmasikan melalui diskusi atau dokumentasi dari penjualnya. Apabila ragu, 
berkonsultasilah dengan dokter hewan. 

Pusar yang belum sembuh (pada anak sapi yang baru lahir). Cari tali pusatnya. 

Beranak dalam jangka waktu 48 jam sebelumnya tapi tidak melalui pengangkutan 
dengan anak sapinya. Dapat dikonfirmasikan melalui diskusi atau dokumentasi dari 
penjualnya. Apabila ragu, berkonsultasilah dengan dokter hewan.

JANGAN 
DIMUAT 

DAPAT 
DIMUAT APABILA RAGU, TINGGALKAN 

Alat 5.1
Daftar periksa kelayakan untuk pengangkutan 
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06
Pemuatan 
(loading)

TINDAKAN UTAMA

 y Memastikan sarana pemuatan 
sesuai dengan tujuan 

 y Memastikan kepadatan dan 
pengelompokkan pemuatan tepat 

 y Melakukan pemuatan ke atas 
kendaraan atau kapal pengangkut 
dengan efektif dan dengan stres 
minimum

Loading adalah tahapan 
yang penting untuk menjaga 
kesehatan dan kesejahteraan 
sapi. Kesehatan dan 
kesejahteraan sapi dapat 
dijaga dengan memastikan 
bahwa pemuatan dilakukan 
dengan cara tenang dan 
efektif dengan menggunakan 
pra-sarana yang tepat. 
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Memastikan saran pemuatan  
sesuai dengan kebutuhan 

Proses pemindahan dari lapangan, 
biasanya menuju ramp lalu menuju 
bagian belakang dari kendaraan 
bukanlah sesuatu yang alami bagi 
sapi karena mereka bergerak menuju 
ruangan yang tertutup yang dapat 
membuat mereka khawatir.   

Permukaan dan bau di bawah kaki juga akan 
berubah. Hal-hal ini adalah stimulasi yang tidak 
dapat dihindari; namun, dampak dari stimulasi 
ini dapat diatasi dengan cara memastikan sarana 
pemuatan sesuai dengan kebutuhannya.

Fasilitas-fasilitas pemuatan biasanya dibuat 
sesuai dengan tujuan dan harus menunjukkan 
jalur yang jelas dan bebas resiko bagi sapi untuk 
berpindah dari lapangan ke bagian belakang 
kendaraan. 

Memeriksa sarana sebelum pemuatan 

Sebelum memuat ternak, 
periksa sarana, pra-sarana dan 
kendaraan untuk memastikan 
hal-hal tersebut tidak akan 
menyebabkan cedera pada 
hewan.

Hal ini paling baik dilakukan dengan cara 
berjalan menyusuri dan mengelilingi lapangan 
dan kendaraan yang digunakan sebelum 
dan pada saat memasukkan muatan. Akan 
membantu juga untuk mengikuti jalur yang akan 
digunakan oleh sapi karena dengan ini maslah-
masalah yang biasanya tidak terdeteksi dapat 
dikenali dan diperbaiki. 

Memeriksa sarana dan pra-sarana 
Berjalan mengitari dan menyusuri infrastrukur 
dan fasiltias pengangkutan, termasuk ramp, 
raceway, pen atau kandang, dan lapangan dan: 

 y Periksa kerusakan di lantai, seperti lubang, 
yang dapat membuat hewan tersandung dan 
jatuh, dan juga kerusakan pada pegangan dan 
panel dari logam yang dapat menyebabkan 
memar atau cedera pada ternak. 

Memeriksa sarana

Got dan tempat sampah terbuka dapat menyebabkan 
sapi tertegun, terpeleset, atau jatuh

 y Kenali bagian-bagian yang dapat membuat 
sapi meloloskan diri. Ini termasuk adanya 
celah di gerbang atau pegangan pagar atau 
benda-benda yang menonjol dari ramp 
pemuatan, yang akan menyebabkan celah 
antara ramp dan kendaraan.

 y Periksa apakah ada penerangan yang cukup 
dan apakah rata dan lembut tanpa bayangan 
yang keras sehingga tidak mendorong 
pergerakan.

66  Bagian 6: Pemuatan (loading)



Pedoman praktik terbaik untuk pengangkutan sapi di Indonesia  67

 y Periksa bahwa lereng dari ramp serata 
mungkin dan tidak melebihi 20 derajat.

 y Pastikan permukaan raceway dan ramp anti 
slip. Bahkan, jika ada permukaan-permukaan 
anti slip di area-area ini, seperti beton 
berpola, pastikan permukaan tersebut bebas 
dari kotoran hewan dan air yang tergenang. 

 y Singkirkan atau betulkan berbagai pengalih 
perhatian dari sarana, pengalih perhatian 
yang umum yang dapat mempengaruhi 
pemindahan sapi secara efisien termasuk: 
 » Bayangan di genangan air atau pada 

logam 
 » Tempat masuk yang gelap 
 » Orang atau peralatan yang bergerak-gerak 

di depan 
 » Jalan buntu
 » Barang-barang yang menggantung di race
 » Barang-barang seperti sampah di race 

atau daerah-daerah di mana sapi akan 
bergerak 

 » Lantai yang tidak rata atau sesuatu jatuh 
dengan tiba-tiba lantai 

 » Peralatan yang berisik dan radio yang 
kencang.

Memeriksa kendaraan
Periksa dengan memutari dan di dalam truk, 
kendaraan, peti, dan:

 y Cek apakah hal-hal tersebut bersih 
sebelum memasukkan ternak. Hal ini akan 
meminimaliasi penyebaran penyakit karena 
infeksi selama pengangkutan. 

 y Pastikan hal-hal tersebut sesuai untuk 
ukuran dan jenis sapi yang akan dimasukkan 
dan meminimalisasi adanya kesempatan bagi 
sapi untuk meloloskan diri.

 y Cek tanda-tanda kerusakan dan keusangan 
yang dapat membuat sapi cedera. Kerusakan 
kendaraan dapat termasuk: 
 » Lubang di lantai
 » Tonjolan logam tajam 
 » Kerusakan pada partisi, ramp, atau 

tailgate 
 » Ban yang botak atau aus 
 » Peti ternak yang tipis atau tidak stabil. 

Memeriksa kendaraan

Masalah dengan kendaraan 

 y Periksa bahwa pintu kecil/pintu bawah dan 
gerendel dari partisi, peti, dan pintu gerbang 
tidak menjorok ke jalur sapi karena ini dapat 
menyebabkan cedera. 

 y Periksa bahwa pagar di pinggir tidak memberi 
ruang bagi sapi untuk menaruh kepala dan 
kaki mereka di antaranya. 

 y Pastikan lantai tidak licin. Bahan kering 
dengan jumlah yang cukup (Seperti 30 cm) 
ditempatkan di permukaan, contohnya, 
karung beras, sekam kelapa, atau serbuk 
kayu, akan membantu pegangan sapi saat 
pengangkutan. Jala yang dilas atau palang 
kayu yang disilangkan dan dipatri di lantai 
juga dapat memberikan pegangan yang baik 
bagi sapi.

 y Untuk pengangkutan jarak jauh, pastikan 
permukaan kandang tepat seperti karung 
beras, sekam kelapa, atau serbuk kayu 
disediakan untuk membantu penyerapan 
kotoran dan urin sapi. 



 y Jika tailgate kendaraan adalah bagian dari 
ramp, pastikan bahwa tailgate tidak licin. 
Tailgate mungkin perlu untuk dimodifikasi 
melalu tambahan topangan jala atau kayu 
untuk pegangan tambahan.

 y Pastikan kendaraan dan kapal telah 
diperiksa bahwa secara mekanik baik 
sebelum mengangkut ternak. Sebuah buku 
catatan (logbook) atau rekam jejak dari 
servis kendaraan harus disimpan di dalam 
kendaraan atau kapal. 

Perbaikilah masalah jika ditemukan
Jika permasalahan mengenai pra-sarana atau 
kendaraan ditemukan dan kemungkinan akan 
menyebabkan cedera atau memudahkan sapi 
meloloskan diri, maka masalah tersebut harus 
diatasi sesegera mungkin atau pengaturan 
tambahan harus dilakukan, dan dapat termasuk: 

 y Menggunakan sarana yang berbeda untuk 
memuat sapi, atau 

 y Menggunakan kendaraan atau kapal lain 
untuk mengangkut sapi.
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Pastikan kepadatan muatan dan 
pengelompokan tepat 
Memasukkan muatan ke dalam kendaraan harus mempertimbangkan 
pengelompokkan yang dilakukan selama persiapan sebelum pengangkutan. Ini 
termasuk pengelompokkan sosial, sapi bertanduk dan tidak bertanduk, jenis 
kelamin, sapi besar atau gemuk, dan sapi bunting.

Pemuatan ke dalam kendaraan 
juga dilakukan sedemikian 
rupa agar ternak dapat berdiri 
lagi jika mereka jatuh. Jika sapi 
dimuat terlalu padat, sapi yang 
jatuh tidak dapat berdiri dan 
akan terinjak. Jika sapi dimuat 
terlalu renggang, mereka dapat 
terlempar-lempar selama 
pengangkutan. 

Kepadatan muatan ternak harus sedemikian 
rupa sehingga:

 y hewan memberikan topangan fisik satu sama 
lain selama pengangkutan, dan 

 y Saat berdiri, hewan memiliki ruang yang 
cukup untuk mendapatkan posisi yang 
seimbang.

TERLALU
PADAT

TERLALU
LONGGAR

TEPAT

Diagram 6a: kepadatan muatan

Pemisah/partisi di dalam kendaraan dapat 
digunakan untuk memastikan kepadatan muatan 
tersebar secara merata dan meninimalisasi resiko 
cedera yang diakibatkan oleh gerakan maju dan 
mundur. Pemisah juga dapat digunakan untuk 
pengelompokan sapi yang terpisah selama 
pengangkutan (seperti memisahkan sapi yang 
besar dari sapi kecil).
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Jumlah hewan yang harus diangkut di atas 
sebuah kendaraan dan alokasi kompartemen 
mereka harus ditentukan sebelum mereka 
dimasukkan ke dalam kendaraan. Persyaratan 
kepadatan muatan harus memperhitungkan: 

 y Kelas ternak (seperti sapi jantan yang sudah 
dikebiri (steers), sapi jantan yang tidak 
dikebiri (bulls), sapi betina (cows), sapi dara 
(heifers))

 y Kondisi dan ukuran badan 
 y Ada atau tidaknya tanduk 
 y Kondisi iklim yang diperkirakan selama 

perjalanan 
 y Keadaan dan panjang perjalanan 
 y Kondisi jalanan 
 y Rancangan dan kondisi dari peti ternak 
 y Penyediaan alas tidur. 

Table 6a: tingkat muatan indikatif berdasarkan bobot 
hidup ternak 

Bobot ternak rata-rata 
(kg/ekor)

Area lantai 
(m2/ekor)

200 0.70

250 0.77

300 0.86

350 0.98

400 1.05

450 1.13

500 1.23

550 1.34

600 1.47

650 1.63

700 1.81

SMALL TRUCK LOAD

LARGE TRUCK LOAD
16 head of 300-350kg cattle

or 13 head of 450-500kg cattle

Don’t load so many cattle so that they 
cannot move at all, or so few that they have 

no support when the truck moves.

460cm

Diagram 6b: Kepadatan muatan untuk truk kecil dan 
besar

Jangan memuat terlalu banyak 
sapi sehingga mereka sama 
sekali tidak dapat bergerak, 
atau terlalu sedikit sehingga 
mereka tidak mendapat 
sokongan ketika truk bergerak. 

Dalam beberapa kasus, jumlah sapi yang 
dimasukkan mungkin perlu dikurangi 10%, 
untuk sapi bunting atau sapi besar, atau 
sebanyak 15% saat suhu tinggi dan kelembaban 
diperkirakan terjadi selama perjalanan. 



Pemuatan secara efisien pada  
sarana pengangkutan dan dengan  
stres yang minimum
Ternak harus ditangani dengan baik 
saat dimuat untuk mencapai hasil 
keluaran kesejahteraan hewan yang 
baik dan untuk mengoptimalkan 
kualitas daging. Pemuatan adalah 
langkah yang penting di mana ada 
resiko cedera yang lebih besar. 

Proses pemuatan harus 
dimonitor untuk memastikan 
agar proses tersebut efisien 
dan hasilnya adalah stres yang 
minimum pada hewan. 

Ternak sendiri juga harus diamati saat mereka 
berjalan melintasi pemeriksaan akhir untuk 
memastikan bahwa mereka layak untuk menjalani 
pemuatan. Ini seharusnya hanyalah pemeriksaan 
kelayakan akhir karena pemeriksaan utama 
seharusnya sudah dilakukan dengan baik sebelum 
memasukkan sapi ke sarana pengangkut. 
Hal-hal berikut ini harus dipertimbangkan 
selama pemuatan:

 y Pemuatan tidak boleh dilakukan sebelum 
ramp dan kendaraan sudah ada untuk 
menghindari keterlambatan yang 
tidak penting. Kendaraan harus sudah 
direncanakan untuk tiba sehingga jalannya 
ternak dari fasilitas muatan atau kapal 
menuju kendaraan berjalan dengan lancar.

 y Hewan harus dimuat ke dalam kendaraan 
dengan tenang dan efisien dan tidak boleh 
berlama-lama di jalur tempat mereka berjalan 
atau jalur untuk memasukkan muatan. 

 y Hanya pindahkan sejumlah sapi yang sesuai 
untuk ukuran kendaraan atau peti.

 y Kendaraan harus disesuaikan dengan pinggiran 
ramp, dengan tidak ada celah yang dapat 
mengakibatkan sapi jatuh dan mencederai 
dirinya sendiri atau meloloskan diri.

 y Jika jalur muatan panjang, pastikan bahwa 
jumlah sapi yang ditempatkan di jalur 
tersebut tidak terlalu banyak untuk 
menghindari penundaan yang tidak penting. 

 y Sapi harus dimuat sesuai dengan kelompok-
kelompok yang ditentukan sebelumnya 
sebagai bagian dari proses persiapan 
sebelum pengangkutan.  

Pastikan penanganan yang tepat

Pemahaman terhadap perilaku 
hewan adalah penting saat 
menangani sapi. Penanganan 
akan berdampak pada efisiensi 
pemuatan dan penanganan 
yang baik akan meminimalisir 
stres selama proses ini

Penanganan harus dilakukan dengan tenang, 
mempertimbangkan hal-hal di bawah ini:

 y Ternak mungkin ragu-ragu di pintu masuk 
raceway dan kendaraan karena mereka 
akan membiasakan dirinya dengan keadaan 
sekitar sebelum lanjut berjalan. Ini dapat 
diterima dan tidak dianggap sebagai 
tertegun. 

 y Jangan berupaya untuk membuat sapi 
bergerak atau memukul hewan jika mereka 
tidak dapat bergerak ke manapun atau jika 
mereka sudah bergerak menuju arah yang 
benar.

 y Waspadalah dengan sapi-sapi yang 
berkerumun di bagian akhir jalur berjalan. 
Sapi dapat tergencet atau mati lemas jika 
jatuh saling tindih.

 y Jauhkanlah orang-orang yang tidak 
berkepentingan dari jalur tersebut.

 y Minimalisasir gerakan tiba-tiba atau suara 
yang keras. Jangan bersiul dengan keras, 
berteriak, atau membanting gerbang. 
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 y Gunakanlah peralatan penanganan ternak 
dengan tepat dan jangan gunakan peralatan 
tersebut untuk memaksa sapi bergerak jika 
mereka tidak dapat bergerak ke manapun 
atau jangan pukul atau memberikan tekanan 
yang tidak penting pada sapi jika mereka 
sudah bergerak ke arah yang benar.

 y Pastikan bahwa alat bantu penghalau hanya 
digunakan pada sapi dewasa yang menolak 
untuk bergerak dan memiliki ruang untuk 
bergerak.

 y Hindarilah praktik-praktik yang tidak dapat 
diterima, termasuk menyeret, menyandung, 
menjatuhkan, melempar, mencambuk, 
menarik dan memelintir ekor, mencucuk 
hidung, memukul atau menendang.

 y Jangan paksa hewan untuk menginjak sapi 
lainnya.

 y Jangan paksakan air ke dalam mulut hewan 
atau ke atas hidungnya untuk membuatnya 
berdiri atau bergerak.

 y Jaga hewan agar tidak meloloskan diri, jika 
hewan lolos, pindahkan hewan kembali ke 
dalam kandang penahan dengan cara yang 
tenang dan efisien sehingga menghindari 
stres atau cedera pada hewan.

 y Pastikan bahwa hewan yang tidak dapat 
berdiri atau berjalan ditangani secara 
manusiawi.

Bagian 4 menyediakan informasi yang lebih jauh 
mengenai penanganan yang akan membantu 
proses pemuatan.

Jangan menambatkan hewan di dalam 
kendaraan pengangkut
Menambatkan atau mengikat seekor hewan 
saat sapi sudah di dalam kendaraan pengangkut 
harus dihindari. Ini karena: 

 y Jika hewan yang ditambat jatuh selama 
perjalanan, mereka:
 » Menjadi terlilit dengan tambatan yang 

dapat menyebabkan cedera 
 » Tidak mampu berdiri dan akan cedera 

karena tekanan dari tambatan atau 
terinjak oleh sapi lainnya.

 y Tambatan dapat terlilit dengan hewan lain 
dan menyebabkan cedera baik pada hewan 
yang ditambatkan atau yang terlilit.

 y Hewan mungkin akan berusaha keluar dari 
lilitan dan stres, khususnya jika mereka tidak 
baisa ditambatkan, menyebabkan cedera bagi 
mereka sendiri dan hewan di sekitarnya.

Sebaiknya jangan menambatkan sapi di dalam 
kendaraan pengangkut 
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Alat

ALAT 6.1  
INSTRUKSI KERJA: 
MEMERIKSA PERLENGKAPAN 
KENDARAAN DAN 
PENGANGKUTAN 

Alat 6.1
Instruksi kerja: Memeriksa perlengkapan kendaraan dan pengangkutan
Instruksi kerja ini meliputi langkah-langkah yang harus diikuti oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk 
melakukan pemeriksaan kendaraan.

 y Pemeriksaan kendaraan harus selesai dalam 
waktu 10-15 menit.

 y Gunakan daftar periksa inspeksi dari Perangkat 
2.3. untuk membantu, khususnya: 
 » Berjalanlah mengitari bagian luar kendaraan 

dan periksa kondisi eksternal termasuk ban, 
lampu, kaca depan mobil dan peti ternak ada 
di dalam.

 » Juga periksa rem, setir, ada ban cadangan atau 
tidak.

 » Periksa bagian bawah kendaraan.
 » Berjalan di dalam kendaraan, periksa lantai, 

sisi-sisinya, pemisah, dan langit-langit.

STEP 1
Periksa kendaraan

 y Periksa ban untuk tanda-tanda keausan yang 
tidak dapat diterima dan ban gundul. 

 y Lakukan pemeriksaan visual terhadap tekanan 
ban – apakah ada ban-ban yang sangat rendah 
atau kempes?

 y Pastikan ban cadangan ada dan dapat diservis.

STEP 2
Periksa ban
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ALAT 6.3  
INSTRUKSI KERJA: 
MENANGANI TERNAK 
SELAMA PEMUATAN

Alat 6.3
Instruksi Kerja: Menangani ternak saat pemuatan
Instruksi kerja ini meliputi langkah-langkah yang harus diikuti oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk 
menangani ternak selama pemuatan.

 y Pastikan bahwa pemeriksaan sarana dan pra-
sarana yang tepat telah dilakukan dan berbagai 
permasalahan yang ditemukan telah diatasi atau 
pengaturan alternatif telah dilakukan.

 y Pastikan bahwa pengurus ternak yang tepat dan 
berkompeten telah siap.

 y Pastikan pengelompokan ternak yang tepat sudah 
dilakukan.

 y Pastikan jumlah dan besar kendaraan yang tepat 
sudah siap atau akan sudah siap saat pemuatan 
dimulai.

STEP 1
Lakukan pemeriksaan sebelum pemuatan

 y Posisikan kendaraan tepat menghadap ramp dan 
bukalah pintu muatan kendaraan.

 y Pastikan tidak ada celah antara ramp dan 
kendaraan yang dapat digunakan oleh hewan 
untuk meloloskan diri.

 y Tutuplah celah, gerbang, atau pegangan untuk 
menghindari lolosnya hewan.

 y Periksa posisi kendaraan dan atur kembali 
posisinya jika tidak benar. 

 y Pastikan orang-orang tidak berdiri di tengah jalur 
di mana sapi akan berjalan.

STEP 2
Pastikan kendaraan diposisikan dengan benar
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ALAT 6.4 
DAFTAR PERIKSA  
MUATAN 
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Alat 6.4
Daftar periksa muatan

Periksa
	Apakah pra-sarana pengangkutan, sarana dan kendaraan telah diperiksa dan semuanya dapat digunakan?

	Apakah jam larangan sudah dilakukan, sesuai dengan rencana perjalanan?

	Apakah semua hewan yang akan dimasukkan sudah dinilai layak untuk dimasukkan ke dalam kendaraan 
pengangkut?

	Apakah semua hewan dipisahkan ke dalam kelompok-kelompok yang sesuai, sesuai dengan rencana 
perjalanan?

	Apakah kendaraan dan kapal yang cukup tersedia dan siap?

	Apakah pengemudi menyadari adanya rencana darurat termasuk tindakan-tindakan jika ada kerusakan, 
keadaan darurat, dan keadaan darurat pada manusia sehingga harus memusnahkan sapi telah tersedia?

	Apakah pengemudi menyadari adanya pemberhentian untuk istirahat, sesuai dengan rencana perjalanan?

	Apakah pemeriksaan akhir cuaca dan kondisi jalan telah dilakukan?

	Apakah semua hewan yang akan dimuat ke dalam kendaraan pengangkut sudah ada?

 

ALAT 6.2  
PEDOMAN KEPADATAN 
MUATAN  
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Alat 6.2
Pedoman kepadatan muatan 

Table 6.2a: Indicative loading rates based on live weight

Bobot ternak rata-rata 
(kg/ekor)

Area lantai 
(m2/ekor)

200 0.70

250 0.77

300 0.86

350 0.98

400 1.05

450 1.13

500 1.23

550 1.34

600 1.47

650 1.63

700 1.81

SMALL TRUCK LOAD

LARGE TRUCK LOAD
16 head of 300-350kg cattle

or 13 head of 450-500kg cattle

Don’t load so many cattle so that they 
cannot move at all, or so few that they have 

no support when the truck moves.

460cm

Diagram 6.2a: Kepadatan muatan untuk truk kecil dan 
besar

ALAT 2.3 
DAFTAR PERIKSA UNTUK 
SARANA PENGANGKUTAN, 
KENDARAAN, DAN KAPAL 

ALAT 4.4 
INSTRUKSI KERJA: 
PEMUSNAHAN DARURAT 
YANG MANUSIAWI DENGAN 
PEMINGSANAN

ALAT 4.3 
PROSEDUR OPERASIONAL 
STANDAR UNTUK 
PEMUSNAHAN DARURAT 
YANG MANUSIAWI (HUMANE 
EMERGENCY DESTRUCTION)

ALAT 4.2  
INSTRUKSI KERJA: 
MENANGANI HEWAN YANG 
MELOLOSKAN DIRI 

ALAT 4.5 
INSTRUKSI KERJA: 
PEMUSNAHAN DARURAT 
YANG MANUSIAWI DENGAN 
SENJATA API

ALAT 4.6 
INSTRUKSI KERJA: 
PEMUSNAHAN DARURAT 
YANG MANUSIAWI DENGAN 
METODE SEMBELIH

Alat tambahan sebagai 
referensi



Alat 6.1
Instruksi kerja: Memeriksa perlengkapan kendaraan dan pengangkutan
Instruksi kerja ini meliputi langkah-langkah yang harus diikuti oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk 
melakukan pemeriksaan kendaraan.

 y Pemeriksaan kendaraan harus selesai dalam 
waktu 10-15 menit.

 y Gunakan daftar periksa inspeksi dari Perangkat 
2.3. untuk membantu, khususnya: 
 » Berjalanlah mengitari bagian luar kendaraan 

dan periksa kondisi eksternal termasuk ban, 
lampu, kaca depan mobil dan peti ternak ada 
di dalam.

 » Juga periksa rem, setir, ada ban cadangan atau 
tidak.

 » Periksa bagian bawah kendaraan.
 » Berjalan di dalam kendaraan, periksa lantai, 

sisi-sisinya, pemisah, dan langit-langit.

LANGKAH 1
Periksa kendaraan

 y Periksa ban untuk tanda-tanda keausan yang 
tidak dapat diterima dan ban gundul. 

 y Lakukan pemeriksaan visual terhadap tekanan 
ban – apakah ada ban-ban yang sangat rendah 
atau kempes?

 y Pastikan ban cadangan ada dan dapat diservis.

LANGKAH 2
Periksa ban
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 y Apakah pembuatan pengaturan pemuatan 
memungkinkan jalur diletakkan lurus terhadap 
petak pemuatan (loading bay)?

 y Periksa ramp, apakah ada tonjolan dan kerusakan 
yang dapat menyebabkan ternak cedera 

 y Periksa bahwa ramp menyediakan permukaan 
yang stabil – hal ini harus diperiksa selama 
penurunan/pemuatan jika memungkinkan 

 y Periksalah bahwa sudut ramp kurang dari 20 
derajat 

LANGKAH 3
Periksa ramp

 y Periksalah pintu penutup belakang/tailgate, 
apakah ada tonjolan, pinggiran tajam, atau 
pegangan yang rusak 

 y Apakah tailgate dibuat dengan penghalang untuk 
mencegah hewan jatuh saat pintu muatan dibuka?

 y Pastikan bahwa permukaan bagian dalam tailgate 
tidak licin (anti slip) jika tailgate tersebut adalah 
bagian ramp. Jika perlu, tambahkan permukaan 
yang tidak licin.

LANGKAH 4
Periksalah tailgate

 y Periksa apakah lantai cukup kuat bagi berat 
hewan.

 y Periksa apakah lantai bebas dari kerusakan 
(seperti lubang) dan gangguan-gangguan lain. 

 y Periksa apakah lantai anti slip (misalnya – dalam 
bentuk jala yang dilas, atau ditutup dengan pasir 
yang cukup, karung beras, serbuk kayu, atau 
bahan yang mirip, atau ‘alas’ yang tetap atau 
dapat dipindahkan)

LANGKAH 5
Periksa lantai
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Alat 6.2
Pedoman kepadatan muatan 

Table 6.2a: Indicative loading rates based on live weight

Bobot ternak rata-rata 
(kg/ekor)

Area lantai 
(m2/ekor)

200 0.70

250 0.77

300 0.86

350 0.98

400 1.05

450 1.13

500 1.23

550 1.34

600 1.47

650 1.63

700 1.81

SMALL TRUCK LOAD

LARGE TRUCK LOAD
16 head of 300-350kg cattle

or 13 head of 450-500kg cattle

Don’t load so many cattle so that they 
cannot move at all, or so few that they have 

no support when the truck moves.

460cm

Diagram 6.2a: Kepadatan muatan untuk truk kecil dan 
besar



Alat 6.3
Instruksi Kerja: Menangani ternak saat pemuatan
Instruksi kerja ini meliputi langkah-langkah yang harus diikuti oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk 
menangani ternak selama pemuatan.

 y Pastikan bahwa pemeriksaan sarana dan pra-
sarana yang tepat telah dilakukan dan berbagai 
permasalahan yang ditemukan telah diatasi atau 
pengaturan alternatif telah dilakukan.

 y Pastikan bahwa pengurus ternak yang tepat dan 
berkompeten telah siap.

 y Pastikan pengelompokan ternak yang tepat sudah 
dilakukan.

 y Pastikan jumlah dan besar kendaraan yang tepat 
sudah siap atau akan sudah siap saat pemuatan 
dimulai.

LANGKAH 1
Lakukan pemeriksaan sebelum pemuatan

 y Posisikan kendaraan tepat menghadap ramp dan 
bukalah pintu muatan kendaraan.

 y Pastikan tidak ada celah antara ramp dan 
kendaraan yang dapat digunakan oleh hewan 
untuk meloloskan diri.

 y Tutuplah celah, gerbang, atau pegangan untuk 
menghindari lolosnya hewan.

 y Periksa posisi kendaraan dan atur kembali 
posisinya jika tidak benar. 

 y Pastikan orang-orang tidak berdiri di tengah jalur 
di mana sapi akan berjalan.

LANGKAH 2
Pastikan kendaraan diposisikan dengan benar
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 y Pindahkan hewan keluar dari kandang dan 
lapangan menuju raceway yang akan menuju ke 
ramp untuk pemuatan.

 y Pastikan ternak tetap berada dalam kelompoknya 
saat dikeluarkan dari raceway dan menuju 
kendaraan.

 y Untuk menggerakkan hewan di sepanjang 
raceway dan ramp, secara tenang, susurilah sisi 
race atau ramp dari arah yang berbeda dengan 
arah ke mana hewan harusnya berjalan.

 y Biarkanlah hewan bergerak menuju kendaraan 
dengan kecepatan mereka sendiri.

 y Jangan mencoba membuat hewan bergerak atau 
jangan pukul hewan jika mereka tidak dapat 
bergerak ke manapun atau sudah bergerak 
menuju arah yang benar.

 y Gunakanlah alat bantu penanganan ternak jika 
diperlukan, namun bukan untuk memukul hewan. 

 y Pasang pemisah saat hewan dinaikkan ke 
kendaraan.

LANGKAH 4
Masukkan sapi ke dalam kendaraan dengan lancar

 y Bukalah gerbang yang tepat dari kandang atau 
lapangan dan menuju jalur jalan dan race ways 
untuk memasukkan muatan. Ini harus dilakukan 
agar kandang dapat dibongkar.

 y Pastikan ternak tetap berada dalam kelompoknya 
saat dikeluarkan dari kandang dan lapangan.

 y Bekerjalah di sisi hewan agar tidak berdiri di titik 
buta atau tepat di depan hewan. 

 y Bekerjalah di pinggiran flight zone sehingga hewan 
keluar namun tidak berlari. 

 y Berikan tekanan ke kelompok dengan bergerak ke 
kiri dan kanan di bagian belakang kelompok. 

 y Berjalan keluar ke flight zone untuk menghentikan 
sapi. 

 y Perhatikan setiap hewan saat mereka berjalan 
untuk melihat tanda-tanda adanya kepincangan 
dan cedera.

 y Waspadalah jika hewan berkerumun di bagian 
belakang raceway. Sapi dapat tergencet atau mati 
lemas jika mereka jatuh di bawah sapi-sapi lain.

 y Jagalah gerakan yang tiba-tiba dan suara yang 
keras pada tingkat yang minimum. Jangan bersiul 
dengan keras, berteriak, atau membanting 
gerbang.

LANGKAH 3
Pindahkan sapi keluar dari kandang dan lapangan



 y Segera setelah pengangkutan, periksalah apakah 
hewan di atas truk memiliki ruang yang cukup 
untuk berdiri dengan kepala terangkat dalam 
posisi wajar/natural tanpa menyentuh atap

 y Periksalah apakah pembatas terpasang dengan 
baik digunakan secara efektif untuk ukuran 
kelompok – mereka harus menyokong dan 
mencegah gerakan berlebihan

 y Tutuplah pintu belakang truk sebelum menjauhi 
ramp untuk meminimalisasi kesempatan bagi 
hewan untuk meloloskan diri.

LANGKAH 5
 Periksalah ternak di atas kendaraan
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Alat 6.4
Daftar periksa muatan

Periksa
	Apakah pra-sarana pengangkutan, sarana dan kendaraan telah diperiksa dan semuanya dapat digunakan?

	Apakah jam larangan sudah dilakukan, sesuai dengan rencana perjalanan?

	Apakah semua hewan yang akan dimasukkan sudah dinilai layak untuk dimasukkan ke dalam kendaraan 
pengangkut?

	Apakah semua hewan dipisahkan ke dalam kelompok-kelompok yang sesuai, sesuai dengan rencana 
perjalanan?

	Apakah kendaraan dan kapal yang cukup tersedia dan siap?

	Apakah pengemudi menyadari adanya rencana darurat termasuk tindakan-tindakan jika ada kerusakan, 
keadaan darurat, dan keadaan darurat pada manusia sehingga harus memusnahkan sapi telah tersedia?

	Apakah pengemudi menyadari adanya pemberhentian untuk istirahat, sesuai dengan rencana perjalanan?

	Apakah pemeriksaan akhir cuaca dan kondisi jalan telah dilakukan?

	Apakah semua hewan yang akan dimuat ke dalam kendaraan pengangkut sudah ada?
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07
Penanganan 

dalam 
perjalanan

TINDAKAN UTAMA

 y Para pengemudi bertanggung 
jawab atas kesejahteraan hewan

 y Mengatasi kondisi lingkungan 
ekstrim untuk menciptakan 
kesejahteraan yang baik

 y  Mencegah atau menanggulangi 
kerusakan atau keadaan darurat

Penanganan sapi selama 
perjalanan, termasuk 
memastikan teknik 
mengemudi yang 
baik, menggunakan 
pemberhentian untuk 
istirahat atau rest stop dan 
mengelola kondisi lingkungan 
ekstrim, kendaraan rusak 
dan keadaan darurat, akan 
membantu kesejahteraan 
hewan yang baik. 
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Para pengemudi bertanggung jawab 
terhadap kesejahteraan hewan 

Para pengemudi bertanggung 
jawab terhadap kesejahteraan 
hewan 

Para pengemudi harus:
 y Siap dengan nomor-nomor kontak 

dan prosedur yang disepakati untuk 
menghubungi perwakilan dari pemilik sapi 
jika ada kejadian darurat. 

 y Pastikan bahwa teknik mengemudi yang 
mulus dan terkendali, menghindari gerakan 
tersendat, berhenti, putar balik tiba-tiba. 
Cara mengemudi yang tidak mulus atau 
ugal-ugalan dapat menyebabkan hewan 
kehilangan keseimbangan, tergelincir, atau 
terjatuh yang dapat menyebabkan cedera. 

 y Rencanakan perjalanan, pertimbangkan 
bahwa beberapa jalan dan persimpangan 
tidak dapat mengakomodasi kendaraan 
karena kondisi jalan, ukuran dan massa 
kendaraan, batas tinggi muatan, kondisi iklim 
atau konstruksi jalan. 

 y Memeriksa hewan segera setelah perjalanan 
dimulai. 

 y Mematuhi rest stop yang direncanakan. 
 y Jika mungkin, parkir di area teduh selama 

pengemudi dan hewan menjalankan rest 
stop.

 y Awasi ternak selama perjalanan, termasuk 
setiap saat pengemudi harus melakukan rest 
stop atau mengisi bahan bakar, dan selama 
rest stop ternak. Selama kejadian, pastikan:
 » Hewan-hewan harus dikurung dengan 

baik dan kondisi fisik mereka harus 
memuaskan

 » Lantai tidak boleh licin dan tempat 
berbaring, (jika mungkin), harus tetap 
bersih

 » Suhu dan kelembaban tidak menyebabkan 
stres yang berlebihan dan, jika suhu dan 
kelembaban menyebabkan masalah-
masalah tersebut, lakukan tindakan 
menghindari masalah-masalah tersebut. 
Hal ini dapat berarti sapi harus 
diturunkan di rest stop terdekat dan 
dibiarkan untuk mendinginkan diri dan 
istirahat sebelum dimuat kembali dan 
melanjutkan perjalanan pada waktu hari 
sudah lebih sejuk. 

 » Hewan diberikan pakan dan air seperti 
yang dipersyaratkan selama rencana 
perjalanan dan, bila perlu, bongkar muat 
dan diizinkan beristirahat dan bergerak 
sebelum dimuat kembali

 » Hewan yang sakit, cedera atau mati 
diidentifkasi dan:
 » hewan yang sakit atau cedera ditangani 

sesuai dengan kondisi mereka. Mungkin 
perlu untuk memisahkan mereka selama 
sisa perjalanan atau secara manusiawi 
memusnahkan mereka sebelum 
melanjutkan perjalanan. Kendaraan 
tambahan mungkin diperlukan untuk 
menurunkan hewan yang sakit atau 
cedera dan ini perlu dipertimbangkan 
dalam rencana perjalanan

 » hewan mati dikelola sesuai dengan 
rencana pra-pengangkutan. 
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Para pengemudi harus kompeten

Para pengemudi harus 
kompeten dan menunjukkan 
bahwa mereka bisa secara 
efektif merespon dan sanggup 
menangani kesejahteraan 
hewan selama pengangkutan 
dan situasi darurat 

Hal ini berarti para pengemudi harus mampu 
mengidentifikasi hewan yang sakit atau cedera, 
menangani hewan-hewan ini atau melaksanakan 
penyembelihan hewan secara manusiawi. 

Khususnya, para pengemudi harus memiliki 
pengetahuan dan keterampilan mengenai: 

 y teknik mengemudi yang baik untuk 
mengangkut ternak

 y penanganan ternak dan mengurangi stres 
ternak

 y rencana kontinjensi termasuk prosedur 
untuk merespon situasi darurat

 y persyaratan rest stop baik untuk pengemudi 
dan hewan-hewan

 y peryaratan pakan dan air selama rest stop
 y prosedur untuk menerima dan/atau melepas 

(dispatch) hewan
 y identifikasi hewan sakit atau cedera
 y pemusnahan hewan yang manusiawi
 y mengoperasikan peralatan darurat

Gunakan teknik mengemudi yang baik
 y Pastikan kendaraan yang menyeberangi 

jembatan dan menyusuri jalan yang berkelok-
kelok dengan cara yang halus, nyaman, dan 
lancar.

 y Jangan mengemudi di bawah jembatan atau 
struktur jika tinggi kendaraan sama atau 
melebihi batas struktur ketinggian atau 
rambu-rambu peringatan lainnya. 

 y Pastikan celah yang diizinkan untuk struktur 
ketinggian seperti kabel, kawat, atau pohon 
setidaknya 200 mm (20 cm) lebih besar dari 
tinggi kendaraan dan pastikan jalan masuk 
yang aman. 

 y Pastikan hewan-hewan tidak bisa menjulurkan 
kepala mereka atau melompat dari dek atas 
karena ini bisa berbahaya untuk sapi dan 
pengguna jalan lainnya. Hal ini bisa diwujudkan 
dengan menutup atas peti dengan jaring-jaring 
kawat/tali.

Atasi kondisi ekstrim 
untuk memastikan 
hasil keluaran 
kesejahteraan  
yang baik
Cuaca merupakan hal yang penting untuk 
dipertimbangkan dalam mengelola pengangkutan 
dan cuaca ekstrim dapat mempengaruhi 
kesejahteraan hewan. Suhu rendah dengan 
angin dan hujan bisa membuat hewan-hewan 
kedinginan, sementara gelombang panas dapat 
menyebabkan stres panas yang berat. 

Mengangkut ternak selama 
kondisi cuaca ekstrim harus 
dihindari dan rencana 
kontinjensi harus dipersiapkan 
jika muncul cuaca esktrim. 

Hal ini berarti:
 y Rencana perjalanan harus mempertimbangkan 

ramalan cuaca selama perjalanan. 
 y Kendaraan dan kapal angkutan harus sesuai 

dengan kondisi cuaca yang diharapkan, 
sebagai contoh:
 » harus memiliki ventilasi yang menjamin 

aliran udara yang baik di atas hewan
 » tertutup dengan atap untuk menghindari 

paparan angin, hujan atau matahari pada 
hewan

 » memiliki sisi-sisi samping yang tertutup 
untuk mengurangi paparan hewan pada 
angin dan hujan.

 y Perjalanan harus direncanakan untuk 
menghindari perjalanan selama cuaca buruk, 
contohnya, panas dapat dihindari dengan 
berangkat lebih pagi, atau lebih larut malam 
atau sepanjang malam. 

 y Densitas muatan harus disesuaikan dengan 
kondisi yang diharapkan, sebagai contoh 
mengurangi densitas muatan 15% jika 
diramalkan suhu dan kelembaban tinggi.



Mencegah atau 
menanggulangi 
kerusakan atau 
situasi darurat
Kerusakan atau kejadian darurat lainnya 
umumnya berkaitan dengan:

 y kerusakan mesin, atau
 y kecelakaan.

Melindungi kesejahteraan 
manusia dan hewan sangat 
penting dalam situasi seperti 
ini. Selama pengangkutan, 
pengemudi pertama-tama 
bertanggung jawab untuk 
mengamankan kesejahteraan 
sesegera mungkin.

Mencegah terjadinya situasi-situasi 
tertentu
Tidak mungkin untuk meramalkan setiap jenis 
kerusakan atau darurat jika ada pemeliharaan 
serta rencana perjalanan yang baik, termasuk 
pengaturan rencana situasi tak terduga, dapat 
mengurangi risiko. 

Mencegah atau menghindari kerusakan dan 
mengurangi risiko kecelakaan adalah hal yang 
penting dan bisa dicapai dengan: 

 y memastikan pemeriksaan dan pemeliharaan 
kendaraan dan kapal angkut secara teratur 

 y melakukan perbaikan kendaraan dan kapal 
angkut sebelum digunakan

 y memastikan tersedianya onderdil dan alat-
alat perbaikan kendaraan penting

 y memastikan kendaraan tersebut memiliki 
bahan bakar dan air yang cukup selama 
perjalanan dan termasuk pengisian bahan 
bakar dalam rencana perjalanan

 y mengetahui ramalan cuaca dan 
peringatannya serta mempertimbangkan 
kedua hal tersebut sebelum menempuh 
perjalanan

 y mengganti rute atau menjadwal ulang 
perjalanan jika perlu

 y mengemudi dengan aman dan kompeten 
serta awas terhadap permasalahan yang 
mungkin terjadi setiap saat.

Penanggulangan jika muncul situasi 
tersebut
Saat ada situasi darurat, respon yang benar 
sangat penting. Penanggulangan awal harus 
memastikan keamanan dan kesejahteraan 
sesegera mungkin bagi manusia dan hewan. 
Setelah ini tercapai dan situasi menjadi stabil, 
pemulihan dapat dijalankan. 

Kerusakan mesin
Penanggulangan awal terhadap kerusakan 
mesin, jika memungkinkan, adalah: 

 y Cari tempat yang aman dan layak untuk 
menepi dan memarkir kendaraan. Ini 
akan memastikan pengemudi, hewan, dan 
kendaraan dalam situasi aman dan tidak 
menghalangi pengguna jalan lain. Hal ini 
harus dijalankan dengan hati-hati, - perlahan 
dan gunakan lampu sein untuk menepi. Jika 
mungkin, berhenti di tempat yang teduh. 

 y Gunakan lampu hazard atau mekanisme 
peringatan lainnya seperti rambu hazard 
untuk membuat pengguna jalan lainnya awas 
terhadap masalah tersebut. 

 y Nyalakan lampu kendaraan untuk 
memaksimalkan visibilitas kendaraan.

 y Periksa hewan-hewan dan lihat tanda-tanda 
cedera atau stres dan musnahkan secara 
manusiawi hewan-hewan yang cedera karena 
tidak lagi layak angkut. 

 y Perbaiki penyebab kerusakan. 
 y Minta bantuan dan beri tahu pemilik sapi 

atau perwakilan pemilik sapi (contoh 
manajer feedlot atau operator rumah potong 
hewan) mengenai situasi yang terjadi.

Truck breakdown due to tyre
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Setelah penanggulangan awal dan jika 
kerusakan akan menyebabkan penundaan yang 
berkepanjangan, pengaturan kontinjensi, seperti 
mengirim sapi dengan kendaraan pengganti, 
harus dibahas dengan pemilik kendaraan dan 
pemilik sapi atau perwakilan pemilik sapi.

Kecelakaan
Apabila dalam perjalanannya kendaraan 
pengangkutan ternak terjebak dalam kecelakaan 
lalu lintas, jika mungkin:

 y Temukan tempat yang aman dan layak untuk 
berhenti dan memarkir kendaraan. Hal ini 
akan melindungi pengemudi, hewan dan 
kendaraan serta tidak menghalangi pengguna 
jalan lainnya. Hal ini harus dilakukan secara 
hati-hati – perlahan dan dengan lampu sein. 

 y Gunakan lampu hazard dan mekanisme 
peringatan lainnya seperti rambu hazard 
untuk memperingatkan masalah tersebut 
pada pengguna jalan lain. 

 y Pastikan lampu kendaraan tetap menyala 
untuk memaksimalkan visibilitas kendaraan.

 y Periksa kemungkinan cedera pada orang-
orang yang mengalami kecelakaan dan 
pastikan keamanan mereka secepatnya.

 y Periksa hewan-hewan dan lihat untuk tanda-
tanda cedera atau stres. 

 y Laporkan kecelakaan pada pihak berwenang.
 y Bertukar informasi kejadian dan kontak 

dengan pengemudi kendaraan lain. 
 y Laporkan kejadian kepada pemilik kendaraan 

dan perwakilan pemilik sapi. 
 y Jika kendaraan sama sekali tidak rusak, 

masih layak jalan dan aman, lanjutkan 
perjalanan.

Kecelakaan truk

Pengaturan kejadian tak terduga, seperti 
mengirim sapi dengan truk pengganti, harus 
dibahas dengan pemilik kendaraan dan 
perwakilan pemilik sapi apabila kendaraan 
rusak dengan sedemikian rupa sehingga tidak 
layak jalan. 

Tergantung dengan tingkat keparahan 
kecelakaan, mungkin dapat terjadi luka-luka 
pada manusia dan hewan. Jika demikian:

 y Telepon layanan darurat untuk bantuan
 y Beri bantuan pada orang yang terluka
 y Telepon pemilik kendaraan dan pemilik 

ternak atau perwakilan pemilik
 y Periksa hewan-hewan dan lihat tanda-tanda 

luka atau cedera
 y Secara manusiawi musnahkan hewan 

yang terluka karena tidak lagi layak untuk 
diangkut.

Dalam kasus tertentu, kecelakaan-kecelakaan 
dapat menyebabkan hewan yang meloloskan 
diri dari kendaraan. Jika demikian:

 y laporkan kecelakaan pada pihak berwenang
 y telepon pemilik kendaraan dan ternak atau 

perwakilan pemilik
 y periksa hewan-hewan yang masih ada dan 

periksa tanda-tanda luka atau stres
 y bekerja dengan pihak berwenang dan pemilik 

ternak untuk membantu, jika mungkin, dalam 
pengambilan ternak

 y musnahkan secara manusiawi hewan-hewan 
yang terluka karena tidak lagi layak untuk 
diangkut.

Bagian 4 menyediakan informasi mengenai 
pemusnahan darurat hewan secara manusiawi 
dan Alat 4.3, 4.4, 4.5 dan 4.6 menunjukkan 
prosedur dan instruksi untuk pemusnahan 
yang manusiawi.



Alat

ALAT 7.1  
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR UNTUK 
KERUSAKAN DAN KEADAAN DARURAT

Pedoman praktik terbaik untuk pengangkutan sapi di Indonesia  83

Para pengemudi harus kompeten

Para pengemudi harus 
kompeten dan menunjukkan 
bahwa mereka bisa secara 
efektif merespon dan sanggup 
menangani kesejahteraan 
hewan selama pengangkutan 
dan situasi darurat 

Hal ini berarti para pengemudi harus mampu 
mengidentifikasi hewan yang sakit atau cedera, 
menangani hewan-hewan ini atau melaksanakan 
penyembelihan hewan secara manusiawi. 

Khususnya, para pengemudi harus memiliki 
pengetahuan dan keterampilan mengenai: 

 y teknik mengemudi yang baik untuk 
mengangkut ternak

 y penanganan ternak dan mengurangi stres 
ternak

 y rencana kontinjensi termasuk prosedur 
untuk merespon situasi darurat

 y persyaratan rest stop baik untuk pengemudi 
dan hewan-hewan

 y peryaratan pakan dan air selama rest stop
 y prosedur untuk menerima dan/atau melepas 

(dispatch) hewan
 y identifikasi hewan sakit atau cedera
 y pemusnahan hewan yang manusiawi
 y mengoperasikan peralatan darurat

Gunakan teknik mengemudi yang baik
 y Pastikan kendaraan yang menyeberangi 

jembatan dan menyusuri jalan yang berkelok-
kelok dengan cara yang halus, nyaman, dan 
lancar.

 y Jangan mengemudi di bawah jembatan atau 
struktur jika tinggi kendaraan sama atau 
melebihi batas struktur ketinggian atau 
rambu-rambu peringatan lainnya. 

 y Pastikan celah yang diizinkan untuk struktur 
ketinggian seperti kabel, kawat, atau pohon 
setidaknya 200 mm (20 cm) lebih besar dari 
tinggi kendaraan dan pastikan jalan masuk 
yang aman. 

 y Pastikan hewan-hewan tidak bisa menjulurkan 
kepala mereka atau melompat dari dek atas 
karena ini bisa berbahaya untuk sapi dan 
pengguna jalan lainnya. Hal ini bisa diwujudkan 
dengan menutup atas peti dengan jaring-jaring 
kawat/tali.

Atasi kondisi ekstrim 
untuk memastikan 
hasil keluaran 
kesejahteraan  
yang baik
Cuaca merupakan hal yang penting untuk 
dipertimbangkan dalam mengelola pengangkutan 
dan cuaca ekstrim dapat mempengaruhi 
kesejahteraan hewan. Suhu rendah dengan 
angin dan hujan bisa membuat hewan-hewan 
kedinginan, sementara gelombang panas dapat 
menyebabkan stres panas yang berat. 

Mengangkut ternak selama 
kondisi cuaca ekstrim harus 
dihindari dan rencana 
kontinjensi harus dipersiapkan 
jika muncul cuaca esktrim. 

Hal ini berarti:
 y Rencana perjalanan harus mempertimbangkan 

ramalan cuaca selama perjalanan. 
 y Kendaraan dan kapal angkutan harus sesuai 

dengan kondisi cuaca yang diharapkan, 
sebagai contoh:
 » harus memiliki ventilasi yang menjamin 

aliran udara yang baik di atas hewan
 » tertutup dengan atap untuk menghindari 

paparan angin, hujan atau matahari pada 
hewan

 » memiliki sisi-sisi samping yang tertutup 
untuk mengurangi paparan hewan pada 
angin dan hujan.

 y Perjalanan harus direncanakan untuk 
menghindari perjalanan selama cuaca buruk, 
contohnya, panas dapat dihindari dengan 
berangkat lebih pagi, atau lebih larut malam 
atau sepanjang malam. 

 y Densitas muatan harus disesuaikan dengan 
kondisi yang diharapkan, sebagai contoh 
mengurangi densitas muatan 15% jika 
diramalkan suhu dan kelembaban tinggi.

ALAT 4.4 
INSTRUKSI KERJA: 
PEMUSNAHAN DARURAT 
YANG MANUSIAWI DENGAN 
PEMINGSANAN

ALAT 4.3 
PROSEDUR OPERASIONAL 
STANDAR UNTUK 
PEMUSNAHAN DARURAT 
YANG MANUSIAWI (HUMANE 
EMERGENCY DESTRUCTION)

ALAT 4.2  
INSTRUKSI KERJA: 
MENANGANI HEWAN YANG 
MELOLOSKAN DIRI 

ALAT 4.5 
INSTRUKSI KERJA: 
PEMUSNAHAN DARURAT 
YANG MANUSIAWI DENGAN 
SENJATA API

ALAT 4.6 
INSTRUKSI KERJA: 
PEMUSNAHAN DARURAT 
YANG MANUSIAWI DENGAN 
METODE SEMBELIH

Alat tambahan sebagai 
referensi
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Kerusakan mesin
 y Jika memungkinkan, cari tempat yang aman 

dan layak untuk menepi dan memarkir 
kendaraan. Ini akan memastikan pengemudi, 
hewan, dan kendaraan dalam situasi aman 
dan tidak menghalangi pengguna jalan lain. 
Hal ini harus dijalankan dengan hati-hati, 
- perlahan dan gunakan lampu sein untuk 
menepi. Jika mungkin, berhenti di tempat 
yang teduh.

 y Gunakan lampu hazard atau mekanisme 
peringatan lainnya seperti rambu hazard 
untuk membuat pengguna jalan lainnya awas 
terhadap masalah tersebut. 

 y Nyalakan lampu kendaraan untuk 
memaksimalkan visibilitas kendaraan.

 y Jika aman, periksa hewan-hewan dan 
lihat tanda-tanda cedera atau stres dan 
musnahkan secara manusiawi hewan-hewan 
yang cedera karena tidak lagi layak angkut. 

 y Jika aman, perbaiki penyebab kerusakan. 
 y Minta bantuan dan beri tahu pemilik sapi 

atau perwakilan pemilik sapi (contoh manajer 
feedlot atau operator rumah potong hewan) 
mengenai situasi yang terjadi.

Jika kerusakan akan menyebabkan penundaan 
yang berkepanjangan, pengaturan situasi 
tak terduga, seperti mengirim sapi dengan 
kendaraan pengganti, harus dibahas dengan 
pemilik kendaraan dan pemilik sapi atau 
perwakilan pemilik sapi.

Kecelakaan
 y Jika mungkin, temukan tempat yang aman 

dan layak untuk berhenti dan memarkir 
kendaraan. Hal ini akan melindungi 
pengemudi, hewan dan kendaraan serta tidak 
menghalangi pengguna jalan lainnya. Hal ini 
harus dilakukan secara hati-hati – perlahan 
dan dengan lampu sein. 

 y Gunakan lampu hazard dan mekanisme 
peringatan lainnya seperti rambu hazard 
untuk memperingatkan masalah tersebut 
pada pengguna jalan lain. 

 y Pastikan lampu kendaraan tetap menyala 
untuk memaksimalkan visibilitas kendaraan.

 y Jika situasi aman, periksa kemungkinan 
cedera pada orang-orang yang mengalami 
kecelakaan dan pastikan keamanan mereka 
secepatnya.

 y Jika situasi aman, periksa hewan-hewan dan 
lihat untuk tanda-tanda cedera atau stres. 

 y Laporkan kecelakaan pada pihak berwenang.
 y Bertukar informasi kejadian dan kontak 

dengan pengemudi kendaraan lain. 
 y Laporan insiden kepada pemilik kendaraan 

dan perwakilan pemilik sapi. 
 y Jika kendaraan sama sekali tidak rusak, 

masih layak jalan dan aman, lanjutkan 
perjalanan. 

Pengaturan situasi tak terduga, seperti mengirim 
sapi dengan truk pengganti, harus dibahas 
dengan pemilik kendaraan dan perwakilan 
pemilik sapi. 

Sesuai dengan tingkat keparahan kecelakaan, 
mungkin dapat terjadi luka-luka pada manusia 
dan hewan. Jika demikian:

 y Telepon layanan darurat untuk bantuan
 y Beri bantuan pada orang yang terluka
 y Telepon pemilik kendaraan dan pemilik 

ternak atau perwakilan pemilik
 y Periksa hewan-hewan dan lihat tanda-tanda 

luka atau cedera
 y Secara manusiawi musnahkan hewan 

yang terluka karena tidak lagi layak untuk 
diangkut.

Dalam kasus tertentu, kecelakaan-kecelakaan 
dapat menyebabkan hewan yang meloloskan 
diri dari kendaraan. Jika demikian:

 y laporkan kecelakaan pada pihak berwenang
 y telepon pemilik kendaraan dan ternak atau 

perwakilan pemilik
 y periksa hewan-hewan yang masih ada dan 

periksa tanda-tanda luka atau stres
 y bekerja dengan pihak berwenang dan pemilik 

ternak untuk membantu, jika mungkin, 
pengambilan ternak

 y musnahkan secara manusiawi hewan-hewan 
yang terluka karena tidak lagi layak untuk 
diangkut.

Alat 7.1
Prosedur operasional standar untuk kerusakan dan keadaan darurat
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Pelaksanaan 

bongkar 
muatan dan 
penurunan 

muatan

TINDAKAN UTAMA 

 y Memastikan sarana penurunan 
muatan cocok untuk tujuannya 

 y Memastikan aliran ternak lancar 
dan efisien dengan tekanan 
minimum 

 y Memonitor kesehatan dan 
kesejahteraan ternak

Penurunan muatan 
(unloading) adalah 
tahapan kritis dalam 
mempertahankan kesehatan 
dan kesejahteraan sapi. 
Kesehatan dan kesejahteraan 
sapi dapat dilindungi 
dengan memastikan bahwa 
penurunan muatan dilakukan 
secara tenang dan efektif 
dengan menggunakan 
infrastruktur yang sesuai.

Pedoman praktik terbaik untuk pengangkutan sapi di Indonesia 



Memastikan sarana penurunan muatan 
sesuai dengan kebutuhan  

Proses memindahkan sapi dari 
kendaraan kemudian turun menelusuri 
ramp dan memasuki sarana dapat 
membuat mereka gelisah dikarenakan 
pemandangan, bau dan suara yang 
baru, dan permukaan yang baru di 
bawah kaki mereka. 

Hal ini adalah stimuli yang tidak dapat 
dihindarkan; namun demikian, pengaruhnya 
dapat ditangani dengan memastikan sarana 
penurunan muatan sesuai dengan kebutuhan. 

Sarana penurunan muatan secara umum akan 
dibangun sesuai tujuannya, seringkali dapat 
digunakan untuk menaikkan dan menurunkan 
muatan, dan harus menyediakan jalur yang jelas 
dan bebas risiko bagi sapi untuk bergerak dari 
belakang kendaraan memasuki sarana. 

Memeriksa sarana sebelum kedatangan 
dan penurunan muatan

Sebelum ternak datang dan 
terjadi penurunan muatan, 
periksa sarana dan pra-sarana 
untuk memastikan yang tersebut 
tidak akan menyebabkan cedera 
terhadap hewan dan mendorong 
hewan untuk bergerak (mis. 
bebas rintangan).

Tindakan yang terbaik untuk melakukan hal 
tersebut adalah dengan berjalan menelusuri 
races, ramp dan kandang dan: 

 y Memeriksa terhadap kerusakan pada lantai, 
seperti lubang yang dapat menyebabkan 
hewan terjegal dan jatuh, selain kerusakan 
pada jeruji logam dan panel yang dapat 
menyebabkan memar atau cedera pada sapi.

Inspeksi sarana 

Selokan terbuka dan sampah dapat menyebabkan 
hewan mogok, tergelincir atau terjatuh 

 y Mengidentifikasi area yang dapat menyebabkan 
hewan meloloskan diri. Hal ini termasuk 
celah pada gerbang atau jeruji atau benda 
yang menonjol pada ramp pemuatan yang 
menyebabkan adanya celah antara rampa 
dengan kendaraan.

 y Memastikan ada pencahayaan yang cukup 
dan pencahayaan tersebut rata, tidak 
terlalu terang dan bebas bayangan sehingga 
terdorong untuk bergerak.

 y Memeriksa bahwa kemiringan ramp serata 
mungkin dan tidak melebihi 20 derajat.
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 y Membuat supaya permukaan raceway dan 
ramp anti-licin.  Bahkan di permukaan and 
ramp yang non-slip seperti beton bermotif, 
memastikan bebas dari penumpukan kotoran 
dan membersihkan genangan air.

 y Membuang atau menyingkirkan semua 
gangguan di sarana, gangguan umum yang 
dapat berdampak terhadap pergerakan sapi 
yang efisien termasuk:
 » Pantulan dari genangan atau logam 

berkilau 
 » jalan masuk yang gelap 
 » memindahkan orang atau peralatan ke 

depan 
 » jalan buntu 
 » barang yang tergantung di race 
 » sampah di race atau area dimana akan 

dilalui oleh sapi 
 » permukaan yang tidak rata atau 

penurunan tingkat permukaan yang tajam 
 » peralatan yang gaduh dan radio.

Berjalan menelusuri fasilitas 
sebagaimana akan dilakukan 
oleh sapi berguna karena ini 
dapat mengidentifikasikan 
permasalahan dan gangguan 
yang nyata bagi sapi namun 
belum tentu diketahui dari luar 
fasilitas.

Memperbaiki permasalahan apabila 
ditemukan
Semua sarana dan pra-sarana harus diperiksa 
sebelum digunakan. Permasalahan harus 
diidentifikasikan dan diperbaiki sebelum 
digunakan, atau mengatur alternatifnya sampai 
kesemuanya dapat diperbaiki. Hal ini mungkin 
termasuk menggunakan sarana yang berbeda 
untuk menurunkan sapi. 

Memastikan aliran 
ternak yang lancar 
dan efisien dengan 
stres minimum

Proses penurunan muatan 
harus dimonitor untuk 
memastikan hal tersebut efisien 
dan menghasilkan stres yang 
minimum terhadap hewan 
untuk mencapai hasil keluaran 
kesejahteraan hewan yang baik 
dan mengoptimalkan kualitas 
daging. Penurunan muatan 
adalah langkah yang kritis 
dimana terdapat risiko terjadinya 
cedera yang lebih tinggi.

Hal berikut ini harus dipertimbangkan selama 
penurunan muatan:

 y Jangan memulai penurunan muatan sampai 
ramp yang sesuai dan kendaraan siap di 
tempat untuk menghindari penundaan yang 
tidak diperlukan. Kedatangan kendaraan 
harus direncanakan untuk aliran ternak 
yang lancar dari kapal atau kendaraan dan 
memasuki sarana penurunan muatan.

 y Hewan harus diturunkan secara tenang dan 
efisien dan tidak boleh menghabiskan waktu 
yang lama di raceways atau di jalur (ramp) 
bongkar muatan. 

 y Hanya pindahkan sejumlah sapi yang sesuai 
dengan jumlah dan ukuran kandang dan 
pelataran yang tersedia. 

 y Kendaraan harus disejajarkan dengan bibir 
ramp sehingga tidak ada celah dimana hewan 
dapat terjatuh dan mencederai diri atau 
meloloskan diri. 
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 y Hewan harus diturunkan secara 
berkelompok sebagai bagian dari proses 
persiapan pra-pengangkutan.

Memastikan penanganan yang tepat
Pemahaman terhadap perilaku hewan adalah 
penting saat menangani sapi. Penanganan akan 
berdampak pada efisiensi dan penanganan yang 
baik akan meminimalisir stres selama proses ini. 

Penanganan harus dilakukan dengan tenang, 
mempertimbangkan berikut ini:

 y Ternak mungkin akan ragu untuk keluar dari 
kendaraan karena mereka membiasakan 
diri dengan lingkungannya sebelum berjalan 
lebih lanjut. Hal ini dapat diterima dan tidak 
dianggap mogok.  

 y Jangan mencoba untuk memaksa hewan 
bergerak atau memukul hewan tersebut 
apabila tidak ada jalan bagi mereka atau 
sudah bergerak ke arah yang benar.

 y Mewaspadai apabila hewan berkerumun di 
ujung raceway.  Sapi dapat tergencet atau 
mati lemas apabila saling berjatuhan diatas 
yang lain.

 y Menyingkirkan orang-orang yang tidak 
diperlukan untuk proses penurunan muatan 
supaya tidak mengganggu.

 y Meminimalisir gerakan tiba-tiba dan suara 
yang keras. Jangan bersiul keras, berteriak 
atau membanting gerbang. 

 y Gunakan peralatan penanganan ternak 
dengan benar dan jangan menggunakannya 
untuk memaksa hewan bergerak apabila 
tidak ada jalan atau memukul atau menekan 
tidak semestinya hewan yang sudah bergerak 
ke arah yang benar. 

 y Pastikan tongkat penghalau listrik hanya 
digunakan untuk ternak dewasa yang 
menolak untuk bergerak dan ada ruang yang 
cukup untuk bergerak.

 y Hindari praktik yang tidak baik, termasuk 
menyeret, menjegal, menjatuhkan, melempar, 
mencambuk, memelintir dan menarik ekor, 
memukul atau menendang.

 y Jangan memaksa hewan untuk menginjak 
hewan lainnya. 

 y Jangan memaksakan air ke dalam mulut atau 
hidung hewan dalam usaha untuk membuat 
hewan tersebut berdiri atau bergerak. 

 y Mencegah hewan meloloskan diri, apabila 
hewan berhasil lolos, pindahkan hewan ke 
belakang kandang secara tenang dan efisien 
supaya terhindar dari stres atau cedera pada 
hewan. 

 y Menangani hewan yang tidak dapat 
berdiri atau berjalan tanpa bantuan secara 
manusiawi.

Bagian 4 memberikan informasi yang lebih 
lanjut tentang penanganan yang dapat 
membantu selama proses penurunan muatan.
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Memonitor kesehatan  
dan kesejahteraan ternak

Ternak harus diperhatikan saat 
berlintas selama penurunan 
muatan dan diperiksa untuk 
memastikan mereka tidak 
menunjukkan tanda-tanda 
cedera

Periksa hewan pada saat penurunan

Apabila hewan terjatuh selama penurunan 
muatan:

 y Kegiatan penanganan harus dihentikan 
dan hewan diberi kesempatan untuk dapat 
berdiri kembali tanpa ada tekanan dari 
petugas atau ternak yang lainnya.

 y Hewan tidak boleh diperlakukan dengan 
praktik-praktik yang tidak semestinya 
termasuk namun tidak terbatas pada 
pemukulan atau penyeretan atau diangkat 
dengan tanduk kaki atau ekor.

 y Apabila relevan, sisi ramp atau race harus 
dibuka untuk memberikan hewan ruang 
untuk dapat berdiri kembali

Apabila seekor hewan terjatuh dan tidak dapat 
berdiri sendiri atau berjalan tanpa bantuan 
hewan tersebut seharusnya:  

 y tidak dipindahkan apabila memindahkan 
akan menyebabkan rasa sakit atau distress 
yang lebih jauh dan dimusnahkan secara 
manusiawi di tempat, atau

 y dipindahkan ke kandang rumah sakit, hanya 
apabila pemindahan demikian tidak akan 
menyebabkan rasa sakit atau distress yang 
lebih jauh, dan ditangani jika kondisinya 
mungkin meningkat, atau diistirahatkan

Hewan tidak dapat berdiri di halaman pengangkutan 
(loading yard) 

Pemusnahan darurat secara manusiawi 
terhadap hewan terdiri dari penggunaan 
metode yang menghasilkan hilangnya kesadaran 
dalam waktu cepat diikuti dengan kematian 
ketika tidak sadar. Hal ini termasuk, jika hukum 
memperbolehkan: 

 y pemingsanan pada hewan dengan alat 
pemingsanan yang sesuai dan kemudian 
menyembelih lehernya

 y menembak hewan dengan senjata api yang 
sesuai

 y jika pemingsanan atau penembakan 
tidak dapat diterapkan, maka lakukan 
penyembelihan hewan dengan menggunakan 
pisau tajam, 



Alat

ALAT 8.1  
DAFTAR PERIKSA 
PENERIMAAN DAN 
PENURUNAN MUATAN.
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Alat 8.1
Daftar periksa penerimaan dan penurunan muatan

Periksa
	Apakah semua orang mengetahui jam kedatangan kendaraan atau kapal pengangkutan?

	Apakah semua orang mengetahui jumlah kendaraan, kapal, peti dan hewan yang akan diturunkan?

	Apakah pemeriksaan telah dilakukan untuk sarana dan pra-saranan penerimaan dan penurunan muatan? 

	Apakah hanya orang-orang yang dibutuhkan untuk proses penanganan berinteraksi dengan sapi?

	Apakah petugas yang menangani kompeten dalam praktek penanganan hewan selama penurunan muatan?

	Apakah kapasitas sarana penurunan muatan sesuai dengan jumlah sapi yang diturunkan?

 

ALAT 6.1  
INSTRUKSI KERJA: 
MEMERIKSA 
PERLENGKAPAN 
KENDARAAN DAN 
PENGANGKUTAN

ALAT 8.2  
INSTRUKSI KERJA: 
PENANGANAN TERNAK 
SELAMA PENURUNAN 
MUATAN. 

Alat 8.2
Instruksi kerja: Penanganan ternak selama penurunan muatan 
Instruksi kerja ini mengandung langkah-langkah yang harus diikuti oleh petugas yang bertanggungjawab untuk 
penanganan ternak selama penurunan muatan

 y Memastikan sarana dan pra-sarana telah 
diperiksa dengan tepat dan semua masalah yang 
teridentifikasi telah diperbaiki atau pengaturan 
alternatif telah dilakukan.

 y Memastikan petugas yang sesuai dan kompeten 
siap saat sapi diperkirakan tiba.

 y Memastikan jumlah kandang dan lapangan untuk 
jumlah ternak yang diharapkan tersedia.

 y Memastikan gerbang dari ramp menuju ke 
kandang terbuka supaya kelompok sapi pertama 
dapat bergerak dengan lancar turun dari 
kendaraan, melalui race dan ke dalam kandang 
yang sesuai. Pastikan semua gerbang lainnya 
tertutup dengan aman.  

STEP 1
Lakukan pemeriksaan pra-penurunan muatan

 y Kendaraan dimundurkan sampai ke ramp.
 y Memastikan tidak ada celah antara rampa dan 

kendaraan dimana hewan bisa meloloskan diri.
 y Menutup semua celah, gerbang atau pagar untuk 

mencegah hewan meloloskan diri.
 y Memeriksa posisi kendaraan dan diposisikan 

ulang apabila tidak sesuai. 
 y Memastikan tidak ada orang yang menghalangi 

jalan yang akan digunakan sapi.
 y Membuka pintu kendaraan untuk penurunan 

muatan

STEP 2
Memastikan kendaraan di posisi yang benar
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ALAT 2.3 
DAFTAR PERIKSA  
SARANA PENGANGKUTAN, 
KENDARAAN DAN KAPAL 

ALAT 4.4 
INSTRUKSI KERJA: 
PEMUSNAHAN DARURAT 
YANG MANUSIAWI DENGAN 
PEMINGSANAN

ALAT 4.3 
PROSEDUR OPERASIONAL 
STANDAR UNTUK 
PEMUSNAHAN DARURAT 
YANG MANUSIAWI (HUMANE 
EMERGENCY DESTRUCTION)

ALAT 4.2  
INSTRUKSI KERJA: 
MENANGANI HEWAN YANG 
MELOLOSKAN DIRI 

ALAT 4.5 
INSTRUKSI KERJA: 
PEMUSNAHAN DARURAT 
YANG MANUSIAWI DENGAN 
SENJATA API

ALAT 4.6 
INSTRUKSI KERJA: 
PEMUSNAHAN DARURAT 
YANG MANUSIAWI DENGAN 
METODE SEMBELIH 

Alat tambahan  
untuk referensi 
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Alat 8.1
Daftar periksa penerimaan dan penurunan muatan

Periksa
	Apakah semua orang mengetahui jam kedatangan kendaraan atau kapal pengangkutan?

	Apakah semua orang mengetahui jumlah kendaraan, kapal, peti dan hewan yang akan diturunkan?

	Apakah pemeriksaan telah dilakukan untuk sarana dan pra-saranan penerimaan dan penurunan muatan? 

	Apakah hanya orang-orang yang dibutuhkan untuk proses penanganan berinteraksi dengan sapi?

	Apakah petugas yang menangani kompeten dalam praktek penanganan hewan selama penurunan muatan?

	Apakah kapasitas sarana penurunan muatan sesuai dengan jumlah sapi yang diturunkan?



Alat 8.2
Instruksi kerja: Penanganan ternak selama penurunan muatan 
Instruksi kerja ini mengandung langkah-langkah yang harus diikuti oleh petugas yang bertanggungjawab untuk 
penanganan ternak selama penurunan muatan

 y Memastikan sarana dan pra-sarana telah 
diperiksa dengan tepat dan semua masalah yang 
teridentifikasi telah diperbaiki atau pengaturan 
alternatif telah dilakukan.

 y Memastikan petugas yang sesuai dan kompeten 
siap saat sapi diperkirakan tiba.

 y Memastikan jumlah kandang dan lapangan untuk 
jumlah ternak yang diharapkan tersedia.

 y Memastikan gerbang dari ramp menuju ke 
kandang terbuka supaya kelompok sapi pertama 
dapat bergerak dengan lancar turun dari 
kendaraan, melalui race dan ke dalam kandang 
yang sesuai. Pastikan semua gerbang lainnya 
tertutup dengan aman.  

LANGKAH 1
Lakukan pemeriksaan pra-penurunan muatan

 y Kendaraan dimundurkan sampai ke ramp.
 y Memastikan tidak ada celah antara rampa dan 

kendaraan dimana hewan bisa meloloskan diri.
 y Menutup semua celah, gerbang atau pagar untuk 

mencegah hewan meloloskan diri.
 y Memeriksa posisi kendaraan dan diposisikan 

ulang apabila tidak sesuai. 
 y Memastikan tidak ada orang yang menghalangi 

jalan yang akan digunakan sapi.
 y Membuka pintu kendaraan untuk penurunan 

muatan

LANGKAH 2
Memastikan kendaraan di posisi yang benar
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 y Membiarkan hewan turun dari kendaraan sesuai 
kemampuan mereka.

 y Tidak berupaya memaksa atau memukul hewan 
ketika hewan terpojokkan atau sudah bergerak 
kearah yang benar.

 y Menggunakan alat bantu penanganan ternak 
untuk membujuk supaya bergerak, namun tidak 
memukul hewan tersebut.

 y Memastikan pengelompokkan ternak 
dipertahankan saat dipindahkan dari kendaraan.

 y Menggerakkan hewan sepanjang raceway dan 
rampa, secara tenang bergerak sepanjang sisi race 
atau rampa ke arah berlawanan dari hewan yang 
diharuskan.

 y Menginspeksi ternak saat sedang bergerak 
sepanjang rampa dan raceway memperhatikan 
tanda-tanda cedera.

 y Mewaspadai apabila hewan berkerumun di ujung 
raceway.  Sapi dapat tergencet atau mati lemas 
apabila saling berjatuhan diatas yang lain.

LANGKAH 3
Menurunkan hewan dari kendaraan dengan lancar

 y Membuka gerbang yang sesuai yang menuju 
ke raceways dan rampa ke dalam kandang dan 
pelataran.  Hal ini harus dilakukan sesuai urutan 
kandang yang diturunkan.

 y Memastikan pengelompokan dipertahankan 
selama mereka bergerak keluar dari raceways dan 
masuk ke dalam kandang dan pelataran.

 y Bekerja di sisi hewan untuk menghindari 
berdiri di blindspot hewan atau berdiri tepat di 
depannya. 

 y Bekerja di pinggiran flight zone supaya hewan 
bergerak menjauh tapi tidak lari. 

 y Melakukan penekanan pada kelompok dengan 
bergerak maju mundur dibelakang kelompok 
dengan pola silang (kiri ke kanan). 

 y Menghindari flight zone yang dapat membuat 
hewan berhenti. 

 y Perhatikan setiap hewan saat melintas untuk 
tanda-tanda kepincangan dan cedera.

 y Minimalisir gerakan tiba-tiba dan suara keras. 
Jangan bersiul dengan keras, berteriak atau 
membanting gerbang.

 y Saat ternak dipindahkan ke kandang masing-
masing, tutup gerbang secara aman untuk 
menghindari ternak meloloskan diri.

LANGKAH 4
Memindahkan hewan ke pelataran dan kandang 
dengan lancar
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Gambaran umum 
tentang usaha ini  

Organisasi: 
PT Elders Indonesia

Lokasi:  
Bogor, Indonesia

Operasional:
• Pengimpor sapi dari Australia

• Operator feedlot dan Rumah Potong 
Hewan yang menangani sapi dari 
Australia dan sejumlah sapi lokal 

 » PT Elders Indonesia Feedlot, 
Lampung. Kapasitas 8,200 ekor

 » RPH di Kampus Universitas IPB, 
Jawa Barat.

Pengantar
PT Elders Indonesia dibentuk pada tahun 
2001 dan kegiatannya meliputi, di antaranya, 
mengimpor, menggemukkan dan menjual sapi 
Australia. Mereka juga megolah sapi di RPHnya 
di Bogor dan menjual daging sapi dalam bentuk 
boxed chilled beef. 

Sapi lokal juga ditangani, meskipun jumlahnya 
sedikit, untuk pasar tradisional dan sebagai 
pelaku usaha pembiakan (breeder). 

Pengangkutan melalui jalur darat dan kapal 
feri di dalam Indonesia merupakan bagian 
yang sangat penting dalam usaha PT Elders 
Indonesia dan dengan memastikan hal ini 
ditangani dengan efisien merealisasikan hasil 
keluaran kesejahteraan hewan serta komersial 
yang baik bagi bisnis ini. Seperti yang dikatakan 
oleh Jason Hatchett, Operations Director, PT 
Elders Indonesia, “Kesejahteraan hewan yang 
baik masuk akal dalam bisnis ini. Memindahkan 
sapi dari titik A ke titik B dengan stres minimum 
dan efisiensi maksimal meningkatkan produksi 
daging yang layak jual, memaksimalkan mutu 
dan meminimalisir biaya. Dengan melakukan 
pengangkutan dengan tepat, yang menerima 
manfaatnya adalah hewan maupun bisnis kami.” 

Sapi impor diangkut dengan kapal ke Pelabuhan 
Bakauheni di Lampung Selatan dan dari sana 
ke Feedlot PT Elders Indonesia di Lampung 
yang merupakan perjalanan sekitar 1.5 jam dari 
pelabuhan hingga ke feedlot. Sapi ini kemudian 
diberi pakan lalu pada akhirnya disediakan 
menggunakan truk ke RPH lokal di Sumatra atau 
diangkut melalui jalur darat dan kapal feri ke 
RPH PT Elders Indonesia di Bogor, Jawa Barat 
dimana ternak diproses menjadi daging sapi 
yang dingin (chilled) dan beku (frozen) untuk 
dipasarkan menggunakan merek “Kooyong”. 

Sapi lokal dalam jumlah kecil yang bergerak 
dalam rantai pasokan ini disediakan oleh 
peternak lokal di Jawa Barat. Sapi ini diberi 
pakan hingga mencapai berat yang diinginkan di 
feedlot dan lalu disediakan kepada RPH lokal. 

Persiapan pra-pengangkutan dan sarana 
pengangkutan 
Mencapai hasil keluaran yang baik dalam 
bongkar muatan (discharge) ternak dari kapal 
di pelabuhan dan pengangkutan dengan truk 
ke feedlot mulai jauh sebelum kapal tiba. 
Rencana ditetapkan dalam rangka mencapai 
hasil keluaran ini termasuk memperoleh jasa 
perusahaan transportasi yang dapat dipercaya 
dan handal sehingga dapat memastikan 
pembongkaran muatan yang kontinyu 
dengan mendedikasikan jumlah karyawan 
yang memadai untuk pekerjaan tersebut. 
Pembongkaran muatan lazimnya membutuhkan 
8-10 kendaraan per jam untuk menjalankan 
siklus perjalanan dari pelabuhan ke feedlot. 

Pengaturan kontinjensi (untuk menangani 
situasi tak terduga) dikomunikasikan kepada 
perusahaan transportasi truk seperti prosedur 
untuk menangani kerusakan mesin dan keadaan 
darurat selama pengangkutan. 

Kandang dalam jumlah yang cukup untuk 
mengakomodir semua sapi yang akan di 
diturunkan disiapkan di feedlot. Untuk itu 
ramp penurunan muatan, kandang sementara 
(pens) dan jalur races diperiksa dan dipastikan 
bahwa pens bersih dan telah disediakan alas 
tidur yang segar, air dan pakan juga tersedia. 
Dipahami bahwa sapi akan capai setelah melalui 
perjalanan saat tiba di feedlot dan istirahat dan 
kemudahan memperoleh air dan pakan menjadi 
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penting. Maka sapi dibiarkan untuk memulihkan 
diri selama 7-10 hari sebelum ditangani. 

Sebelum kapal tiba, staf manajemen terus 
berhubungan dengan kapten kapal untuk 
memastikan bahwa mereka tahu persis 
kapan kapal akan bersandar di pelabuhan. 
Hal ini dikomunikasikan dengan perusahaan 
transportasi truk dan kepada feedlot agar 
mereka semua telah siap. 

Memeriksa sarana dan kendaraan dan 
memonitor sapi 
Beberapa perwakilan PT Elders Indonesia 
ditugaskan di pelabuhan untuk melakukan 
supervisi terhadap pembongkaran muatan dan 
loading. Hal ini meliputi:

 y Melakukan inspeksi akhir terhadap truk 
sebelum hewan dinaikkan untuk memastikan 
kondisi truk sudah baik dan sesuai untuk 
pengangkutan sapi. 

 y Memastikan penanganan dilakukan dengan 
tenang dan efektif selama penurunan muatan 
dari kapal dan penaikan muatan ke atas 
kendaraan. 

 y Memonitor ternak saat turun dari kapal 
dank e kendaraan serta memastikan bahwa 
sapi sudah layak untuk dinaikkan dan 
diangkut. Salah satu perwakilan ini sudah 
membawa alat stunner untuk membantu 
dalam pemusnahan secara manusiawi 
apabila terdapat hewan yang diidentifikasi 
tidak layak diangkut. Hal ini merupakan 
intervensi yang hingga saat ini belum pernah 
diperlukan. 

Saat kendaraan telah siap dengan muatannya, 
perjalanan selama 1,5 jam ke feedlot dilaksanakan 
sebelum kembali ke pelabuhan. 

Petugas yang bertanggungjawab atas 
kesejahteraan hewan beroperasi dalam semua 
bagian rantai pasokan PT Elders Indonesia 
dan mereka memastikan bahwa kondisi saran 
penerimaan termasuk ramp dan lapangan 
penurunan muatan semuanya memadai. Audit 
internal maupun external memastikan bahwa 
standar yang tepat dijaga dalam seluruh bagian 
rantai pasokan. 

Perencanaan dan manajemen perjalanan 
Penaikan muatan ke atas kendaraan di feedlot 
dilakukan untuk memasok pasar tradisional 
Sumatra dan RPH di Bogor. 

Bogor merupakan rantai pasokan yang 
terintegrasi dan menggunakan dua perusahaan 
transportasi truk untuk mengangkut sapi dari 
feedlot ke RPH dengan kesepakatan tingkat jasa 
tertentu yang meliputi asuransi yang terkait. 
Hubungan jangka panjang ini berdasarkan rasa 
saling percaya dan kehandalan yang terbukti. 

Meskipun truk yang digunakan untuk 
mengangkut sapi selama perjalanan 15 jam 
dari feedlot di Lampung ke RPH di Bogor bukan 
truk yang khusus untuk sapi, namun prosedur 
telah ditetapkan untuk memastikan bahwa 
truk dan pengemudinya sudah sesuai untuk 
pekerjaan ini. Apabila pengemudinya belum 
berpengalaman dalam mengangkut sapi, maka 
saat tiba di feedlot, mereka akan diberi pelatihan 
informal oleh karyawan feedlot. Karyawan 
juga memeriksa semua truk khususnya lantai 
dan peti dan memastikan adanya sabut kelapa 
minimal setebal 30 cm yang disediakan sebagai 
alas tidur (bedding). Penyediaan alas tidur 
telah didemonstrasikan dapat meminimalisir 
kelicinan dan mencegah sapi terjatuh selama 
pengangkutan. Jumlah bedding dan persyaratan 
truk lainnya dirinci dalam prosedur operasional 
standar feedlot. 

Perjalanan dari Lampung ke Bogor termasuk 
penyeberangan dengan kapal feri dari 
Sumatra ke Jawa. Sapi tidak diturunkan untuk 
penyeberangan ini melainkan truk yang masuk 
ke kapal feri dan diamankan di atas kapal 
selama perjalanan dengan durasi sekitar 2 jam 
tersebut. 

Truk pasar tradisional disediakan oleh 
pelanggan dan biasanya merupakan truk khusus 
untuk ternak. Truk dan pengemudi yang sama 
lazimnya bekerja untuk pembeli yang sama 
sehingga hubungan jangka panjang telah terbina 
antara karyawan feedlot dan pengemudi.  

Perjalanan truk dari feedlot dijadwalkan 
sedemikian rupa hingga terlaksana hampir 
seluruhnya saat malam hari untuk memastikan 
kondisi yang lebih sejuk selama pengangkutan 
dan mengurangi keterlambatan karena kondisi 
lalu lintas yang lebih sepi. Dalam perjalanan 
yang lebih lama, pengiriman dijadwalkan untuk 
memastikan bahwa sebagian besar perjalanan 
terjadi pada malam hari.
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Pengaturan untuk situasi tak terduga 
(contingency arrangements)
Meskipun kerusakan mesin kendaraan jarang 
terjadi, hal ini dapat saja terjadi dan kendaraan 
pengganti tersedia untuk memastikan bahwa 
tidak ada gangguan pada pembongkaran 
muatan dan untuk meminimalisir gangguan 
pada perjalanan yang dilakukan. Pengemudi 
kendaraan selalu berhubungan sesuai 
kebutuhan dengan feedlot dan perusahaan 
transportasi truk melalui telepon seluler. 
Apabila kerusakan mesin pada kendaraan 
terjadi, pengemudi menghubungi manajer 
feedlot atau perusahaan transportasi dan truk 
pengganti langsung dikirimkan. 

Menurunkan hewan dari truk yang mogok 
ke kendaraan pengganti merupakan langkah 
yang sangat penting karena hewan dapat saja 
meloloskan diri dan cedera. Untuk menghindari 
hal ini maka kendaraan pengganti dimundurkan 
ke kendaraan yang mogok dan sapi berjalan 
dari satu kendaraan ke kendaraan lainnya 
tanpa adanya celah yang dapat digunakan 
untuk meloloskan diri. Setelah semua sapi 
telah dipindahkan dan telah diperiksa serta 
kendaraan telah diamankan maka perjalanan 
dapat dilanjutkan. 

Sapi yang sakit atau cedera tidak dikirimkan 
untuk pemotongan. Sapi seperti ini diidentifikasi 
di feedlot dan ditangani hingga sembuh atau 
dipotong di feedlot atau RPH feedlot sesuai 
dengan situasi dan kondisinya. 

Apabila hewan yang sakit atau cedera terdeteksi 
selama perjalanan, pengemudi truk dapat 
menghubungi manajemen feedlot untuk 
membahas kondisi sapi untuk memperoleh 
rekomendasi mereka. 

Di Bogor ada satpam yang bertugas selama 
24 jam dan yang terlatih dalam penerimaan 
sapi dan mampu memulai prosedur darurat 
apabila kapanpun ada hewan yang tiba dan 
membutuhkan perlakuan darurat. 

Pengelompokan hewan 
Sapi cenderung tetap berada dalam kelompok 
kandang yang sama saat pembongkaran 
muatan dari kapal, dinaikkan ke kendaraan, 
dimasukkan ke kandang sementara di feedlot 
dan akhirnya dipotong. Hal ini membantu untuk 
meminimalisir perilaku yang agresif. 

Sapi tidak disortir sebelum pengangkutan 
ke pasar tradisional atau ke Bogor. Kandang-
kandang di feedlot memiliki kapasitas sekitar 
12 ekor yang setara dengan rata-rata ukuran 
kendaraan pengangkutan sehingga seringkali 
seluruh isi kandang akan dipindah ke lapangan 
pengiriman, ditimbang dan ditempatkan pada 
kendaraan yang sama. 

Apabila pengiriman berisi kurang dari satu 
kandang maka sapi akan diambil dari kandang 
berikutnya untuk pengiriman hingga kandang 
tersebut kosong. Pembeli tidak diizinkan 
memilih-milih dari kandang-kandang karena 
akan mendestabilisasi kelompok sosial sapi dan 
dapat menyebabkan stres yang tambahan. 

Mengoptimalkan kesejahteraan hewan 
selama pengangkutan 
PT Elders Indonesia mengakui bahwa 
kesejahteraan hewan yang baik menguntungkan 
bisnis mereka. “Sapi yang merasa nyaman akan 
menghasilkan penambahan bobot yang lebih 
tinggi dan (yield) daging yang lebih banyak 
dengan mutu yang lebih tinggi,” kata Jason. 

“Bagi bisnis kami, perjalanan diawali dan 
diakhiri dengan pengangkutan sehingga 
pelaksanaan yang tepat dari bagian bisnis 
ini merupakan hal yang sangat penting. 
Perencanaan dan persiapan pra-pengangkutan 
yang teliti, sarana dan kendaraan serta 
penanganan selama penaikan dan penurunan 
muatan serta manajemen yang baik dalam 
perjalanan menghasilkan sapi yang gembira dan 
hasil yang lebih tinggi.”

Poin utama
 y Lakukan seleksi sapi dengan teliti dan 

pastikan memang layak untuk diangkut. 
 y Pastikan sarana dan kendaraan yang 

digunakan selama perjalanan sesuai untuk 
sapi yang diangkut. 

 y Jangan menyatukan sapi yang tidak 
seharusnya disatukan selama pengangkutan. 

 y Perencanaan untuk pengangkutan 
yang berhasil adalah hal yang penting – 
pengangkutan yang baik tidak terjadi dengan 
sendirinya, harus direncanakan agar berjalan 
dengan baik. 

 y Kesejahteraan hewan yang baik 
menguntungkan bagi bisnis. 
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