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ABSTRAK 

 
Tujuan Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus 

(PPUPIK) Klinik Hewan Ternak dan Hewan Kesayangan Unpab yaitu untuk 
meningkatkan pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat. Permasalahan 
yang dialami saat ini yaitu distribusi dan jumlah tenaga medik veteriner di 
wilayah Sumatera Utara tidak merata sehingga masyarakat umum khususnya 
peternak dan banyak menggunakan tenaga paramedik ataupun petugas kawin 
suntik dalam menangani kesehatan hewan. PPUPIK Klinik Hewan Ternak dan 
Hewan Kesayangan Unpab menjadi klinik hewan terpadu dalam menangani 
permasalahan kesehatan hewan baik pada hewan ternak maupun hewan 
kesayangan secara professional dengan baik sehingga permasalahan kesehatan 
hewan ternak dan hewan kesayangan dapat teratasi dengan cepat. Pada tahun 
pertama program kegiatan lebih berfokus pada klinik hewan ternak berupa 
pelayanan reproduksi dan kebidanan hewan ternak. Berdasarkan fokus tersebut 
Klinik Hewan Ternak Unpab saat ini sudah dapat melayani program inseminasi 
buatan (IB). Pelayanan kesehatan hewan di dua klinik ini dilakukan secara 
terintegrasi melalui sistem aplikasi klinik hewan sehingga memudahkan tenaga 
medik veteriner melakukan pelayanan kesehatan hewan serta penentuan terapi 
yang diberikan sesuai dengan riwayat pasien yang tercatat dengan baik.  
 
Kata Kunci: Klinik Hewan, UNPAB, Namorambe, Dokter Hewan, PPUPIK 
 

Pendahuluan 

 Kesehatan hewan ternak 

maupun hewan kesayangan 

merupakan faktor paling penting 

dalam suatu usaha peternakan baik 

itu peternakan rakyat maupun 

peternakan skala besar maupun bagi 

pemilik hewan kesayangan. 

Kesehatan hewan ternak dan hewan 

kesayangan berpengaruh terhadap 

produksi dan reproduksi hewan. 

Identifikasi kesehatan hewan ternak 

dan hewan kesayangan dapat 

dilakukan dengan melakukan 

tindakan anamnesa. Pemeriksaan 

anamnesa kesehatan hewan ternak 

dan hewan kesayangan yang 

dilakukan berupa pengamatan 

tingkah laku, pemeriksaan fisik, 

bertanya kepada pemilik hewan 

mengenai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan penyakit yang 

diderita oleh hewan yang diperiksa 

yaitu sejarah hewan sebelum sakit 

dan keadaan hewan pada saat sakit.  

 Pada zaman era globalisasi 

ini masyarakat Indonesia belum 

peduli dan sadar akan pentingnya 

kesehatan hewan yang dipelihara. 

Banyak permasalahan kesehatan 
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hewan dibiarkan begitu saja tanpa 

ada penanganan tindakan medis 

lebih lanjut. Hal ini disebabkan 

karena distribusi tanaga medik 

veteriner belum merata sehingga 

peternak banyak menggunakan 

tenaga petugas kawin suntik atau 

pun mantri ternak dalam menangani 

hewan ternak maupun hewan 

kesayangan apabila terkena 

panyakit.  

 Pemerintah telah berupaya 

mengembangkan berbagai macam 

kegiatan untuk menanggulangi 

permasalahan kesehatan hewan 

melalui dinas peternakan dengan 

sarana kesehatan ternak milik 

pemerintah seperti Puskeswan 

(Pusat Kesehatan Hewan). Namun 

tingkat pemanfaatan unit pelayanan 

kesehatan hewan yang ada belum 

maksimal dikarenakan masyarakat 

enggan untuk melaporkan kondisi 

kesehatan hewannya kepada 

petugas di lapangan serta kondisi 

jarak unit pelayanan kesehatan 

hewan yang cukup jauh ataupun 

dikarenakan faktor ekonomi. 

 Pemerintah Kabupaten Deli 

Serdang memiliki dua unit Pusat 

Kesehatan Hewan (Puskeswan) 

yang membawahi 22 kecamatan. 

Kedua puskeswan ini hanya 

memiliki dua tenaga medik 

veteriner dokter hewan. Kecamatan 

Namorambe termasuk wilayah yang 

tidak memiliki puskeswan. Idealnya 

satu wilayah kecamatan memiliki 

satu puskeswan. Permasalahan ini 

yang membuat pelayanan kesehatan 

hewan ternak harus dipotong paksa 

karena keterlambatan dalam 

penanganan kasus penyakit. Untuk 

klinik hewan di wilayah Kota 

Medan masih belum merata. Lebih 

banyak  dokter hewan praktek 

mandiri di kota dan sebagian besar 

tidak menangani hewan ternak.  

 Dalam rangka untuk 

memenuhi tuntutan pelayanan 

kesehatan hewan yang maksimal, 

maka diperlukan suatu 

lembaga/balai kesehatan yang bisa 

menangani pelayanan dibidang 

kesehatan hewan baik hewan ternak 

maupun hewan kesayangan. 

Pengembangan Klinik Hewan 

Unpab melalui Program 

Pengembangan Produk Intelektual 

Kampus (PPUPIK) Klinik Hewan 

Ternak dan Hewan Kesayangan 

Unpab merupakan salah satu solusi 

untuk mengatasi permasalahan 

kesehatan hewan di wilayah 

masing-masing. Membangun suatu 

tempat pelayanan kesehatan hewan 

ternak dan hewan kesayangan yang 

lebih mudah dijangkau oleh 

masyarakat dengan prosedur 

penentuan diagnosa akurat sehingga 

kasus penyakit pada hewan ternak 

dapat terlayani dengan segera. 

Selain itu kemungkinan penyakit 

ternak menjadi lebih parah atau 

komplikasi penyakit yang 

kemungkinan timbul dapat 

diminimalisir. 

 

Metode Pelaksanaan 

 PPUPIK Klinik Hewan 

Ternak dan Hewan Kesayangan 

Unpab diprogramkan selama tiga 
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tahun. Program ini berupa 

pengembangan Klinik Hewan 

Unpab yang sudah ada di 

Kecamatan Namorambe dan 

mendirikan klinik hewan baru yang 

berfokus pada hewan kesayangan di 

dalam Kampus Unpab. Klinik 

Hewan Unpab di Kecamatan 

Namorambe Kabupaten Deli 

Serdang sudah berdiri sejak Januari 

2017 dengan nilai investasi Rp. 

20.000.000,-. Klinik ini menempati 

suatu bangunan yang disewa 

dengan dokter jaga yaitu drh. 

Mudhita Zikkrullah Ritonga, M.Vet 

yang juga merupakan dosen Unpab.  

 Pada tahun pertama program 

PPUPIK ini berupa peningkatan 

pelayanan jasa kesehatan hewan 

secara umum baik hewan ternak 

maupun hewan kesayangan. Fokus 

program pada tahun pertama yaitu 

pengembangan klinik hewan di 

Kecamatan Namorambe. Program 

yang dikembangkan yaitu 

peningkatan pelayanan reproduksi 

dan kebidanan hewan ternak. 

Berdasarkan fokus tersebut, klinik 

hewan di Namorambe ini akan 

dilengkapi dengan peralatan 

inseminasi buatan (IB) dan bedah 

hewan ternak untuk peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat.  

 Pendirian PPUPIK Klinik 

Hewan Ternak dan Hewan 

Kesayangan Unpab akan disupervisi 

oleh tim dari Persatuan Dokter 

Hewan Indonesia (PDHI) cabang 

Sumatera Utara dan Dinas 

Ketahanan Pangan, Pertanian dan 

Perikanan Kota Medan serta Dinas 

Ketahanan Pangan dan Pertanian 

Kabupaten Deli Serdang. Tujuan 

supervisi ini untuk mengetahui 

apakah klinik hewan yang akan 

didirikan apa sudah layak apa tidak. 

Hasil akhir dari supervisi ini yaitu 

Klinik Hewan Ternak dan Hewan 

Kesayangan Unpab mendapatkan 

surat izin praktek dokter hewan dan 

surat izin operasional klinik hewan.  

 Struktur organisasi PPUPIK 

Klinik Hewan Ternak dan Hewan 

Kesayangan Unpab dibuat dengan 

model sederhana. Model ini dibuat 

untuk memudahkan koordinasi 

antara kampus dan klinik dengan 

tidak mengabaikan pelayanan 

kesehatan hewan terbaik. Struktur 

organisasi ini terdiri dari kepala 

klinik satu orang, penanggung 

jawab klinik hewan ternak dan 

hewan kesayangan satu orang dan 

dua orang dokter hewan serta satu 

orang paramedik hewan. 

 Sistem pembukuan klinik 

sudah disiapkan dengan membeli 

program aplikasi klinik hewan. 

Sistem ini memudahkan operasional 

klinik. Aplikasi ini berisi tentang 

riwayat pasien, uang masuk, uang 

keluar, standart harga pelayanan 

kesehatan hewan, standart harga 

laboratorium dan lainnya. 

Pengelolaan keuangan yang baik 

dan transparan dengan 

menggunakan aplikasi ini 

memudahkan pengelola dalam 

pengurusan pajak sehingga 

memberikan jalan audit yang 

transparan dan akuntabel. 

Penggunaan stok obat dan peralatan 
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kesehatan dapat diketahui dengan 

menggunakan aplikasi ini sehingga 

untuk perputaran persediaan obat 

dan peralatan kesehatan dapat 

menggunakan uang hasil dari 

pelayanan kesehatan hewan harian.  

 Teknik pemasaran pada 

klinik ternak yaitu menggunakan 

sistem door to door yaitu datang 

langsung ke kandang maupun 

kelompok ternak untuk 

pemberitahuan akan pendirian 

klinik hewan ternak di Kecamatan 

Namorambe. Selain itu setiap enam 

bulan sekali akan diadakan program 

pengabdian masyarakat dengan 

mengadakan penyuluhan tentang 

kesehatan ternak. Sistem pemasaran 

klinik hewan kesayangan dengan 

menggunakan media internet dan 

media cetak. Harga atau tarif 

pelayanan kesehatan hewan dibagi 

atas pelayanan kesehatan kasus 

umum, kasus reproduksi dan 

kebidanan, kasus penyakit dalam 

dan paru, kasus bedah dan 

pelayanan laboratorium.  

 Karyawan yang dipekerjakan 

pada klinik hewan ini yaitu ada dua 

dokter hewan dan satu paramedik. 

Dokter hewan yang direkrut yaitu 

yang sudah memiliki pengalaman 

dalam pelayanan kesehatan hewan. 

Klinik hewan ternak membutuhkan 

tenaga medik veteriner praktisi 

hewan ternak. Klinik hewan 

kesayangan membutuhkan tenaga 

medik veteriner praktisi hewan 

kesayangan. Namun 

memungkinkan juga dokter hewan 

yang baru lulus bisa direkrut 

dengan syarat dokter hewan 

tersebut memiliki minat dan 

kemauan belajar tentang kesehatan 

hewan kesayangan sangat tinggi. 

Paramedik juga direkrut untuk 

membantu dokter hewan di klinik 

hewan kesayangan. Paramedik yang 

direkrut yang memiliki pengalaman 

minimal satu tahun sebagai 

paramedik veteriner bidang hewan 

kesayangan.  

 Sistem penggajian karyawan 

dengan menggunakan sistem sharing 

profit. Sharing profit yang digunakan 

sekian persen dari total keuntungan 

pelayanan klinik. Selain itu 

karyawan akan mendapatkan 

penyegaran ilmu dan kemampuan 

dengan mengikuti pendidikan, 

pelatihan, seminar ataupun pameran 

di daerah maupun luar daerah. 

Program ini sudah diatur dalam 

program kerja dengan 

menggunakan dana yang sudah 

dialokasikan dari keuntungan bersih 

klinik.  

 Klinik hewan ternak 

memiliki ruangan sebesar 50m2. 

Klinik hewan ternak ini memiliki 

ruang pemeriksaan, kamar dokter 

jaga dan etalase penjualan pakan 

hewan. Klinik ini tepat berada 

dipinggir jalan besar Namorambe. 

Akses ke jalan dan akses menuju ke 

peternak dan peternakan sangat 

strategis. Instalasi listrik dengan 

daya 1300 watt. Untuk 

telekomunikasi, klinik ini belum 

memiliki kontak nomor telepon 

seluler resmi yang bisa dihubungi 
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maupun akses internet 

menggunakan aplikasi whatsapp. 

 Klinik hewan kesayangan 

menempati ruangan laboratorium 

yang dikonsep menjadi klinik. 

Ruangan klinik sebesar 64m2. Klinik 

ini akan dikonsep memiliki empat 

ruangan yaitu ruang tunggu, ruang 

pemeriksaan, ruang obat dan 

laboratorium dan ruang bedah. 

Klinik ini berada dalam Kampus I 

Unpab dengan jarak sekitar 50 meter 

dari pintu gerbang kampus. Akses 

jalan kampus yang lebar dan teratur 

dilengkapi dengan parkiran yang 

luas dan aman serta akses jalan 

besar menuju kampus sangat mudah 

dijangkau oleh masyarakat luar. 

Instalasi listrik klinik mengikuti 

dengan daya listrik yayasan. Untuk 

telekomunikasi, klinik ini akan 

memiliki kontak nomor telepon 

seluler yang bisa dihubungi maupun 

akses internet menggunakan 

aplikasi whatsapp.  

 Penerimaan/pendapatan 

adalah nilai uang yang diperoleh 

dari jasa pelayanan klinik hewan 

berdasarkan jumlah pelayanan yang 

dilakukan. Tarif pelayanan sudah 

ditetapkan sehingga hasil dari 

pelayanan dapat dihitung dengan 

mudah menggunakan sistem 

klinik.Laba/keuntungan didapat 

dari pengurangan jumlah 

pendapatan dengan total biaya 

produksi.  

 Profit atau keuntungan yang 

didapat dari PPUPIK Klinik Hewan 

Ternak dan Hewan Kesayangan 

Unpab akan dibagi dengan enam 

komposisi dengan rincian sebagai 

berikut yaitu pertama sebanyak 20% 

diarahkan untuk investasi atau 

sebagai dana cadangan. Dana 

investasi yang dimaksud yaitu 

untuk memenuhi target operasional 

klinik jangka panjang dan menengah 

dan dapat diambil jika dalam 

keadaan mendesak. Dana investasi 

ini direncanakan berupa tabungan 

atau emas. Oleh karena itu, PPUPIK 

Klinik Hewan Ternak dan Hewan 

Kesayangan Unpab akan memiliki 

rekening tersendiri.  

 Kedua sebanyak 10% 

digunakan untuk 

pengembangan usaha. 

Pengembangan usaha berupa 

peningkatan infrastruktur klinik, 

kualitas sumber daya manusia dan 

sistem teknologi klinik. Ketiga 

sebesar 10% diperuntukan kepada 

pengelola PPUPIK sebagai pendiri 

dan pengembang PPUPIK. Keempat 

sebesar 5 % akan dipakai untuk 

dana CSR yang akan disalurkan 

kepada masyarakat lingkungan 

sekitar klinik. Kelima sebanyak 10% 

diperuntukan kepada Unpab untuk 

pengembangan laboratorium 

peternakan dan pusat studi dan 

terakhir keenam sebanyak 45% 

digunakan sebagai modal berputar 

yaitu dana operasional usaha berupa 

stok persediaan obat dan alat 

kesehatan pelayanan umum.  

 Pelayanan kesehatan hewan 

di dua klinik ini dilakukan secara 

terpadu yang terintegrasi dengan 

satu program yaitu sistem aplikasi 

http://bisnisukm.com/tag/usaha
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klinik hewan. Sistem ini akan 

memudahkan dokter hewan dalam 

melakukan pelayanan kesehatan 

hewan serta penentuan terapi yang 

diberikan sesuai dengan riwayat 

pasien yang tercatat dengan baik. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Klinik Hewan Unpab pada 

awalnya adalah sebuah klinik 

kewan yang didirikan tahun 2014. 

Seiring dengan perkembangan 

zaman dan kebutuhan masyarakat 

yang semakin meningkat terhadap 

layanan kesehatan hewan, maka 

status klinik hewan secara bertahap 

ditingkatkan menjadi klinik hewan 

terpadu. Klinik Hewan Ternak dan 

Hewan Kesayangan Unpab 

sebenarnya mencakup semua 

program kesehatan hewan baik 

ruminansia (besar dan kecil), hewan 

kesayangan maupun unggas. 

Untuk hewan ruminansia, 

Klinik Hewan Ternak dan Hewan 

Kesayangan Unpab memiliki 

pelayanan unggulan yaitu berupa 

Inseminasi Buatan dan Bedah 

Hewan Ternak. Pelayanan harian 

yang biasa dilakukan yaitu 

membantu proses kelahiran dan 

penanganan penyakit umum. Pada 

hewan kesayangan, Klinik Hewan 

Ternak dan Hewan Kesayangan 

Unpab memiliki pelayanan berupa 

pemeriksaan kesehatan hewan 

secara umum, vaksinasi, bedah 

minor dan mayor dan pemeriksaan 

laboratorium dasar.  

Klinik Hewan Ternak dan 

Hewan Kesayangan Unpab terus 

melakukan peningkatan disegala 

aspek yang berhubungan dengan 

pelayanan jasa Medik Veteriner 

secara berkesinambungan. Klinik 

Hewan Unpab berkomitmen 

menjadi menjadi klinik hewan yang 

berkualitas dan terjangkau. Upaya 

peningkatan kualitas pelayanan 

antara lain di tempuh melalui 

pembelajaran berkelanjutan pada 

tenaga Medik Veteriner contohnya 

melalui Continuing Profesional 

Development, seminar, workshop, 

yang melibatkan narasumber yang 

berkompeten dibidangnya. 

Disamping 

itu updating (pembaharuan) dan 

penambahan peralatan pendukung 

diagnosa juga menjadi agenda 

tahunan Klinik Hewan Unpab yang 

ditujukan untuk meningkatkan 

ketepatan diagnosa.  

Klinik Hewan Ternak dan 

Hewan Kesayangan mengirim 

seorang dokter hewan dalam 

Pelatihan Caesar pada Kambing di 

Magelang yang diselenggarakan 

oleh PDHI Jateng II. Kegiatan 

bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan dokter hewan dalam 

melakukan bedah caesar pada 

hewan ternak terutama kambing. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

 Dari kegiatan pengabdian 

pada masyarakat Program PPUPIK 

Klinik Hewan Ternak dan Hewan 
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Kesayangan Unpab dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Masyarakat peternak sangat 

terbantu dalam pelayanan 

kesehatan hewan berupa 

inseminasi buatan dan bedah 

hewan ternak. 

2. Pengetahuan masyarakat 

akan pentingnya kesehatan 

hewan meningkat.   

 

Saran 

Berdasarkan uraian di atas 

maka dapat disarankan: 

1. Membuka cabang klinik 

hewan ternak di wilayah 

lain. 

2. Kerjasama dengan 

perguruan tinggi yang 

memilik Program Studi 

Kedokteran Hewan. 
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