
NO KOMPONEN

1. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-

undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan

Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2010 tentang Persyaratan

Rumah PotongHewan Ruminansia dan Unit Penangan Daging (Meat

Cutting Plant)
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381 Tanggal 19 Oktober 2005 Tentang

Pedoman Sertivikasi Kontrol, Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan

5. Peraturan daerah kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2011 tentang

Retribusi Rumah Potong Hewan

6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pemotongan/Penyembelihan Hewan di Rumah Potong Hewan

Kabupaten Pacitan
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi

Rumah Potong Hewan

2. Persyaratan 1. sapi jantan sehat

2. sapi betina sehat infertil 

3. Prosedur 1. Tahap Penerimaan dan Penampungan Hewan

1.     Hewan ternak yang baru datang di RPH harus diturunkan dari alat

angkut dengan hati-hati dan tidak membuat hewan stress.

2.     Dilakukan pemeriksaan dokumen (surat kesehatan hewan, surat

keterangan asal hewan, surat karantina, dsb).

3.     Hewan ternak harus diistirahatkan terlebih dahulu di kandang

penempungan minimal 12 jam sebelum dipotong.

4.     Hewan ternak harus dipuasakan tetapi tetap diberi minum kurang lebih

12 jam sebelum dipotong.

5.     Hewan ternak harus diperiksa kesehatannya sebelum dipotong

(pemeriksaan antemortem).

2. Tahap Pemeriksaan Antemortem:

1.     Pemeriksaan antemortem dilakukan oleh dokter hewan atau petugas

yang ditunjuk di bawah pengawasan dokter hewan sesuai dengan prosedur

yang ditetapkan (Surat Keputusan Bupati/Walikota/Kepala Dinas).

2.     Hewan ternak yang dinyatakan sakit atau diduga sakit dan tidak boleh

dipotong atau ditunda pemotongannya, harus segera dipisahkan dan

ditempatkan pada kandang isolasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

STANDAR PELAYANAN

RUMAH POTONG HEWAN

URAIAN



3.     Apabila ditemukan penyakit menular atau zoonosis, maka dokter

hewan/petugas yang ditunjuk di bawah pengawasan dokter hewan harus

segera mengambil tindakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

3. Persiapan Penyembelihan/Pemotongan

1.     Ruang proses produksi dan peralatan harus dalam kondisi bersih

sebelum dilakukan proses penyembelihan/pemotongan.

2.     Hewan ternak harus ditimbang sebelum dipotong.

3.    Hewan ternak harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air (disemprot

air) sebelum memasuki ruang pemotongan.

4.     Hewan ternak digiring dari kandang penampungan ke ruang

pemotongan melalui gang way dengan cara yang wajar dan tidak membuat

stress.

4. Penyembelihan:

1.     Hewan ternak dapat dipingsankan atau tidak dipingsankan.

2.     Apabila dilakukan pemingsaan, maka tata cara pemingsanan harus

mengikuti Fatwa MUI tentang tata cara pemingsanan hewan yang

diperbolehkan.
3.     Apabila tidak dilakukan pemingsanan, maka tata cara menjatuhkan

hewan harus dapat meminimalkan rasa sakit dan stress (missal

menggunakan re-straining box).
4.     Apabila hewan ternak telah rebah dan telah diikat (aman) segera

dilakukan penyembelihan sesuai dengan syariat Islam yaitu memotong

bagian ventral leher dengan menggunakan pisau yang tajam sekali tekan

tanpa diangkat sehingga memutus saluran makan, nafas dan pembuluh

darah sekaligus.
5.     Proses selanjutnya dilakukan setelah hewan ternak benar-benar mati

dan pengeluaran darah sempurna.

6.     Setelah hewan ternak tidak bergerak lagi, leher dipotong dan kepala

dipisahkan dari badan, kemudian kepala digantung untuk dilakukan

pemeriksaan selanjutnya.
7.     Untuk RPH yang tidak memiliki fasilitas hoist, setelah hewan benar-

benar tidak bergerak, hewan dipindahkan ke atas keranda/penyangga

karkas (cradle ) dan siap untuk proses selanjutnya.
5 Tahap Pengulitan:

1.     Sebelum proses pengulitan, harus dilakukan pengikatan pada saluran

makan di leher dan anus, sehingga isi lambung dan feses tidak keluar dan

mencemari karkas.
2.     Pengulitan dilakukan bertahap, diawali membuat irisan panjang pada

kulit sepanjang garis dada dan bagian perut.

3.     Irisan dilanjutkan sepanjang permukaan dalam (medial) kaki.

4.     Kulit dipisahkan mulai dari bagian tengah ke punggung.

5.     Pengulitan harus hati-hati agar tidak terjadi kerusakan pada kulit dan

terbuangnya daging.

6. Pengeluaran Jeroan:



1.     Rongga perut dan rongga dada dibuka dengan membuat irisan

sepanjang garis perut dan dada.

2.     Organ-organ yang ada di rongga perut dan dada dikeluarkan dan

dijaga agar rumen dan alat pencernaan lainnya tidak robek.

3.     Dilakukan pemisahan antara jeroan merah (hati, jantung, paru-paru,

tenggorokan, limpa, ginjal dan lidah) dan jeroan hijau (lambung, usus, lemak

dan esophagus).
7. Tahap Pemeriksaan Postmortem:

1.     Pemeriksaan postmortem dilakukan oleh dokter hewan atau petugas

yang ditunjuk di bawah pengawasan dokter hewan.

2.     Pemeriksaan postmortem dilakukan terhadap kepala, isi rongga dada

dan perut serta karkas.

3.     Karkas dan organ yang dinyatakan ditolak atau dicurigai harus segera

dipisahkan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

4.     Apabila ditemukan penyakit hewan menular dan zoonosis, maka dokter

hewan/petugas yang ditunjuk di bawah pengawasan dokter hewan harus

segera mengambil tindakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

8. Pembelahan Karkas

1.     Karkas dibelah dua sepanjang tulang belakang dengan kampak yang

tajam atau mesin yang disebut automatic cattle splitter.

2.     Karkas dapat dibelah dua/empat sesuai kebutuhan.

9. Pelayuan

1.     Karkas yang telah dipotong/dibelah disimpan diruang yang dingin

2.     Karkas selanjutnya siap diangkut ke pasar. 

10 Pengangkutan Karkas: 

1.     Karkas/daging harus diangkut dengan angkutan khusus daging yang

didesain dengan boks tertutup, sehingga dapat mencegah kontaminasi dari

luar.
2.     Jeroan dan hasil sampingannya diangkut dengan wadah dan atau alat

angkut yang terpisah dengan alat angkut karkas/daging.

3.     Karkas/daging dan jeroan harus disimpan dalam wadah/kemasan

sebelum disimpan dalam boks alat angkut.

4.     Untuk menjaga kualitas daging dianjurkan alat angkut karkas/daging

dan jeroan dilengkapi dengan alat pendingin (refrigerator). 

4 Waktu 45 menit

5. Biaya/Tarif 1. Jantan Rp. 15.000,00

2. Betina Rp. 25.000,00

6. Produk 

pelayanan

1. pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan



7. Sarana, 

prasarana 

dan/ fasilitas

1. Pakaian Kerja terdiri dari : 1. Pakaian Lapangan (wearpack); 2. sepatu boot 

3. apron 4. glove

2. peralatan penyembelihan meliputi; 1. pisau, 2. scradel, 3. hook, 4. 

restraining box, 5. chilling room, 6. boning rom, 7. blast freezer, 8. cold 

storage, 9. gerobak jerohan

8. Kompetensi 

pelasana

1. dokter hewan (medik veteriner)

2. keur master

3. juru sembelih halal

4. petugas AM/PM

9. Pengawasan 

Internal

pengawasan internal dilakukan oleh pejabat yang berwenang

10. Penanganan 

pengaduan, 

saran dan 

masukan

melalui kontak pengaduan atau datang langsung

11. Jumlah 

pelaksana

3 orang

12. Jaminan 

pelayanan

jaminan pelayanan pemeriksaan produk RPH

13. Jaminan 

keamanan 

dan 

keselamatan 

pelayanan

sesuai kompetensi 

14. Evaluasi 

kinerja 

pelaksana

evaluasi dilakukan secara berkala setiap bulan, semester, dan tahunan


