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PENDAHULUAN
• UU RI N0.5 Th. 1990  menyatakan Satwa adalah semua jenis
sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, 
dan/atau di udara.

• Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan
kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam
membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan
hidup (UU NO.32 TAHUN 2009)

• Hubungan di dalam ekosistem sangat kompleks dan kunci
keberlanjutan satwa adalah kemampuan beradaptasi. 
• Satwa yang sejahtera akan mampu berdaptasi untuk
melanjutkan eksistensi dan perannya dalam ekosistem



Tiga pendekatan saat

mempertimbangkan kesejahteraan

hewan (animal welfare)

After Appleby, M. C. (1999) and Fraser et al. (1997)

Physical

MentalNaturalness

UU No.18 Tahun 2009 yang 
direvisi menjadi UU No. 41 
Tahun 2014 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan, 
meyebutkan bahwa
Kesejahteraan hewan adalah
segala urusan yang 
berhubungan dengan keadaan
fisik dan mental hewan menurut
ukuran perilaku alami hewan



Definisi animal welfare: ‘physical’

• "Kesejahteraan hewan adalah
keadaannya sehubungan dengan
upayanya untuk mengatasi
lingkungannya" (Broom, 1986)

• "Seekor hewan berada dalam kondisi
kesejahteraan yang buruk hanya ketika
sistem fisiologisnya terganggu sampai
pada titik kelangsungan hidup atau
reproduksi terganggu" (McGlone, 1993)



Definisi: ‘mental’

• Kesehatan atau kurangnya stres belum cukup untuk

menyimpulkan bahwa hewan memiliki

kesejahteraan yang baik. 

• Kesejahteraan tergantung pada apa yang dirasakan

hewan ”(Duncan, 1993)

• Perasaan memiliki nilai adaptif (Broom, 1998; 

Keeling et al., 2011)



Ukuran dlm animal welfare: 
physical dan mental

• Hewan beradaptasi

• homeostasis, misalnya
pertahankan pH darah pada
7.35-7.45

• allostasis, mis. perubahan
fisiologi dan perilaku saat
hamil dan menyusui



Ukuran dlm animal welfare: 
physiologi dan mental

• Respon stress

• Respon imun (misalnya
jumlah sel darah putih)

• Respon neurobiologis
(misalnya oksitosin)

• Respon metabolik

Lainnya, mis. hormon
reproduksi





Natural behaviour

• Pada prinsipnya, tidak menyetujui kegiatan yang 
menggagalkan hewan membentuk perilaku alami” 
(Brambell Committee, 1965)

• “Kesejahteraan tidak hanya berarti mengendalikan
rasa sakit dan penderitaan, itu juga akan mencakup
pemeliharaan dan pemenuhan sifat hewan, yang 
disebut telos” (Rollin, 1993)



Ukuran normal behaviour

• Waspada dan ingin tahu tentang
lingkungan eksternalnya

• Menunjukkan berbagai aktivitas

• Berinteraksi dengan anggota
kawanan / kawanan lainnya

• Berinteraksi dengan manusia



5 Kebebasan sering digunakan dalam

penilaian Kesejahteraan Hewan

• The Five Freedoms (Farm Animal Welfare Council, 1992)

1. Freedom from hunger and thirst.

2. Freedom from (thermal) discomfort.

3. Freedom from pain, injury and disease.

4. Freedom to express normal behaviour.

5. Freedom from fear and distress.



Pentingnya Kesrawan

• Kesejahteraan hewan juga penting untuk
mencegah terjadinya zoonosis

• Tingginya populasi manusia di Indonesia yang 
menempati urutan ke-empat didunia

• Penggunaan lahan yang semakin luas
menimbulkan adanya peningkatan interaksi
antara manusia dan satwa

• Peningkatan interaksi memungkinkan
timbulnya zoonosis



DATA

• Dari 1 415 patogen pada manusia, 61.6% berasal dari 
hewan (Cleaveland et al. 2001 in World Bank, 2010). 

• Rata-rata satu penyakit baru muncul atau muncul
kembali setiap tahun setelah WW II, 75% diantaranya
adalah penyakit zoonotik (King, 2004 in World Bank, 
2010). 

• Dari 335 penyakit baru yang muncul di US antara tahun 
1940 – 2004, 60% di antaranya adalah penyakit 
zoonotik, lebih dari 70% berasal dari spesies liar (Jones 
et al. 2008 in World Bank, 2010).



Fakta: EID Challenges

Outbreaks of 
H5N1 since 2003

Kematian global 
pada 2009-2012  
akibat pandemik
H1N1 influenza 
pandemic 
Lebih 18.449 
kematian dari
284,000 kasus
terkonfimasi

Sejak April 
2012, 536 
laboratorium
mengkonfirmasi
kasus MERS-
CoV yang 
terlaporkan
dengan
kematian 145 
orang

Dilaporkan
pertama di Zaire 
1976 dengan
88% kematian. 
pada 2014 
Ebola menyebar
ke west africa
dan beberapa
negra dengan
mortalitas 53%, 
dari lebih 6000 
kasus yang 
terlaporkan

H5N1 H1N1 MersCoV Ebola COVID-19

SARS-CoV-2 
dilaporkan
pertama di
Wuhan City, 
China, in 
Desember 2019.



Paradigma

• Peran Satwa yang begitu besar dalam
kelangsungan ekosistem dan Fakta Zoonosis
dan EID mendorong timbulnya pendekatan
yang lebih holistik mencegah penyakit
epidemik dan untuk memelihara integritas
ekosistem.



Paradigma

Kesehatan
Manusia

Kesehatan
Lingkungan

Kesehatan
Hewan

Hubungan Keilmuan
•Animal Health, Human Health and 
The Enviroment Health telah
menimbulkan Konsep pendekatan
One Health (OH)
• Pendekatan OH menekankan
bahwa kesehatan manusia, 
kesehatan hewan dan kesehatan
lingkungan merupakan suatu
kesatuan yang tidak terpisahkan
sehingga memerlukan kerjasama
multidisiplin ilmu dalam
meningkatkan kesejahteraan dan
kesehatan manusia



Konsep One Health

“One Health (awalnya disebut One Medicine)

didedikasikan untuk memperbaiki hidup seluruh

spesies —manusia dan hewan—melalui integrasi

kedokteran manusia, hewan, dan ilmu lingkungan.”

Source:  www.onehealththiniative.com



One Health sebagai suatu pendekatan

• Menyadari interdependensi dan bertujuan untuk
meningkatkan kesehatan manusia, hewan dan lingkungan

• Menyadari bahwa komunikasi, kolaborasi dan kepercayaan
antara praktisi kesehatan manusia dan hewan merupakan
jantung dari konsep One Health

• Memiliki visi yang luas dan mencakup disiplin lain seperti
ekonomi dan perilaku sosial yang juga esensial untuk
keberhasilannya

• Mempromosikan ‘doable action’: surveilans, respon terhadap
penyakit infeksi



One Health sebagai suatu pendekatan

• Menekankan partisipasi komunitas dan pengembangan
kapasitas komunitas, serta secara khusus membuka dialog 
yang transparan

• Membutuhkan baik aksi ‘ground up’ maupun ‘top down’

• Menyadari bahwa pemahaman akan ekosistem termasuk
ekobiologi molekuler, adalah hal yang penting untuk One 
Health

• Menyadari bahwa One Health adalah komponen utama dari
ketahanan dan keamanan pangan



Organisasi yang Beroperasi di Bidang
One Health

• World Health Organization (WHO)

• Food and Agriculture Organization (FAO)

• World Organization for Animal Health (OIE)

• One Health Initiative

• US Centers for Disease Control

• EcoHealth Alliance

• US Agency for International Development (USAID)



SEAOHUN
(South East Asia One Health University Network)

• Indonesia One Health University Network (INDOHUN)

• Malaysia One Health University Network (MyOHUN)

• Thailand One Health University Network (THOHUN)

• Vietnam One Health University Network (VOHUN)



Pemangku Kepentingan One Health 
lainnya

• Universitas, departemen dalam suatu universitas, 
pusat-pusat penelitian

• Kementerian (Kesehatan, Pertanian, Sumber Daya
Alam, Lingkungan, dll)

• Asosiasi profesi Kedokteran, Kedokteran Hewan dan
Kesehatan



• FKH UNDIKMA

mempunyai riset
unggulan dalam
penyakit zoonosis di
peternakan dan
satwaliar , juga
Antimicrobial 
Resistance (AMR) 
untuk mendukung
Program Bumi Sejuta
Sapi (BSS) Program. 
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