
RESISTENSI ANTIMIKROB 
DI SEKTOR PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN

DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
DITJEN PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN

KEMENTERIAN PERTANIAN



Penemuan antibiotik & perkembangan antimikrob

Alexander Fleming, 1928

Penicillin diketahui resisten di Tahun 1947
Methicillin diketahui resisten setelah 3 bulan sejak

diperkenalkan pada tahun 1960



(Cohen, M. et al., 1992)
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Development of world AMR incidence



Antibiotic Resistance Threats in 
the United States (CDC report, 2013)



• Praktisi klinik: “obat
tidak lagi berespon
pada pasien yang 
terinfeksi bakteri
seperti biasanya”!!!

• Mikrobiologi klinik: 
“zona hambat lebih
kecil dari standar
biasanya”!!!



Mechanism of Resistance

Bakteri mengalami
mutasi secara acak

Bakteri yang sensitf
akan mati dengan

antibiotika

Bakteri mutant akan
bertahan hidup & 
memperbanyak

Bakteri membawa
sifat resisten di
dalam DNA-nya

Sifat resisten akan
dibawa oleh

Plasmid

Dan ditularkan ke
bakteria yang 

lainnyaSE
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“semakin banyak
antimikrob
digunakan, untuk
tujuan apapun
(manusia, hewan atau
tumbuhan), maka
semakin cepat
mikroba resisten
berkembang”





Dampak AMR
“AMR meningkatkan risiko kegagalan
pengobatan infeksi , kematian pasien

& peningkatan biaya kesehatan”



Hasil survei AMU tahun 2017 
(di 3 provinsi, terhadap total 360 peternakan di Indonesia)
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Pola Perkembangan Resistensi Antimikrob Isolat E. coli pada Unggas Broiler 
Tahun 2018-2019 (% resistances)
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Co-resistance

Co-resistance







Faktor yang mempengaruhi penggunaan antimikrob

• Regulasi obat (registrasi & pedoman penggunaan)

• Peresepan oleh dokter hewan

• Ketepatan diagnostik

• Pemahaman tenaga medis dalam penggunaan rasional

• Kapasitas mikrobiologis klinis (laboratorium)

• Pengetahuan klien/peternak

• Edukasi masyarakat

• Penegakan aturan



“Kesehatan saya lebih penting dibandingkan kesehatan komunitas” 

“Kita selalu memiliki kecenderungan untuk mempertimbangkan keuntungan 
ekonomi sesaat, dibandingkan solusi permanen yang berkelanjutan”

“Kita sering kali mengambil pilihan jangka pendek yang membuat diri kita lebih 
nyaman”

“Ketika tidak ada risiko sanksi, maka kecil kemungkinan aturan ditegakan”

“Ketika kita tidak memiliki pengetahuan terhadap suatu isu/masalah, maka tidak 
mungkin kita dapat mengambil keputusan yang jelas”

Kenapa intervensi pengendalian AMR begitu sulit?...



Sulitnya intervensi pengendalian AMR?

Kesadaran
kesehatan pribadi VS 

kesehatan sosial Kesadaran
keuntungan
ekonomi VS 

keberlangsungan
kesehatan

masyarakat

Orientasi
solusi jangka

pendek VS jangka
panjang

Ketangguhan
penegakan

hukum

Kekuatan
pengetahuan & 

informasi



Contoh penurunan AMU berdampak pada pola AMR di Belanda
Ditentukan

oleh asosiasi
pelaku usaha
peternakan

Peran pemerintah memonitor dan
mengawasi penerapan



Indikator dan
target pencaipaian
sasaran Rencana

Aksi Nasional
Pengendalian

Resistensi
Antimikroba Tahun

2020 – 2024 
(Rapermenko PMK)



Thank you 
for your kind 
attention

MORE YOU USE, MORE YOU LOSE


