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PEMERINTAH KOTA SEMARANG 
DINAS PENDIDIKAN 

Jalan Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180, Fax. (024) 8317752 
Semarang -- 50254 

website: www.disdik.semarangkota.go.id, e-mail: disdik@semarangkota.go.id 

Semarang, 23 Juni 2022 
: B/6978/524.3//1/2022 

: Pelaksanaan Penjualan dan Peyembelihan Hewan Kurban 
Dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) 

di Kata Semarang. 

Yth. 1. PIt. Sekretaris 
2. Para Kepala Bidang Kasi/Kasubag Dinas Pendidikan 
3. Para Kepala SMP Negeri/swasta 
4. Para Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan 
5. Kepala Satuan PNF Kota Semarang 

di 
Semarang 

Dasar : Surat dari Sekretaris Daerah Kata Semarang nomor 
B/2949/524.3//1/2022 tanggal 16 Juni 2022 perihal Pelaksanaan Penjualan 
dan Peyembelihan Hewan Kurban Dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut 
dan Kuku (PMK) di Kota Semarang. 

Bersama ini kami kirimkan surat edaran dari Sekretaris Daerah 
Kola Semarang tentang Pelaksanaan Penjualan dan Peyembelihan Hewan 
Kurban Dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kota 
Semarang surat terlampir. 

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan agar di 
informasikan kepada seluruh pegawai di unit kerjanya. 

PIt. Kepala Dinas Pendidikan 
Kota Semarang 

• 
OolwmM lnl .. Ith �NI-� 

sack4ode 
• .... 
Drs. Kartika Hedi Aji, M.Si. 

Catatan : Para Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan agar meneruskan ke TK/SD di 
wilayah unit kerjanya 

.dad 
wtits. 
fie#trot 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat 
elektronik yang ditorbitkan oleh Balai Sortifikasi Elektronik (BSrE)BSSN. (# 1 ##) E 
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Kepada 
Yth: 

' ' PEMERINTAH KOTA SEMARANG 
SEKRETARIAT DAERAH 

JI. Pemuda No. 148 Telp. (024) 3513366-3515871 Fax. (024) 3542522 Semarang 50132 

I. Kepala Polisi Resort Kota Besar Semarang 
2. Komandan Komando Distrik Militer 0733 BS Semarang 
3. Kepala OPD Pemerintah Kota Semarang 
4. Para Camat 
5. Para Lurah 
6. Para Takmir Masjid/Panitia Penyembelihan Hewan Kurban 
7. Para Pedagang Hewan Kurban 

di 
SEMARANG 

SURAT EDARAN 
NOMOR: B/2949/524.3/Vl/2022 

TENTANG 

PELAKSANAAN PENJUALAN DAN PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN 
DALAM SITUASI WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) DI ROTA 

SEMARANG 

A. Latar Belakang 
Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran 

Penyakit Mulut dan Kuku pada hewan temak yang berpotensi meningkat 
dalam masa wabah Penyakit Mulut dan Kuku, maka diperlukan 

pcngaturan terkait pelaksanaan penjualan dan penyembelihan hewan 
kurban dalam situasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada ternak di 

Kata Semarang guna memastikan pelaksanaan perdagangan dan 

penyembelihan hewan kurban sesuai protokol. 

B. Maksud dan Tujuan 
Maksud dari Surat Edaran ini sebagai panduan dalam rangka 

pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan dalam situasi wabah 

Penyakit Mulut dan Kuku {PMK). Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk 

pencegahan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku {PMK) dalam rangka 

pelaksanaan kurban yang memenuhi kaidah keagamaan dan pemotongan 
hewan untuk menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh dan halal. 
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C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi (1) Panduan Umum 

Kurban, (2) Tempat Penjualan Hewan Kurban, (3) Tempat Penyembelihan 
Hewan Kurban, (4) Lain-lain 

D. Dasar 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan 
Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian 
dan Penanggulangan Penyakit Hewan 

3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kesehatan Hewan 
dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 
tentang Pemotongan Hewan Kurban 

5. Pera tu ran Menteri Pertanian Nomor 61 /Permentan/PK.320/ 12/2015 
tentang Pemberantasan Penyakit Hewan 

6. Surat Eda ran Menteri Pertanian Nomor 03/SE/PK.300/ M/5/2022 
tentang 

Pelaksanaan Kurban dan 

Pemotongan Hewan dalam Situasi 

Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (Poot and Mouth Disease) 
7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang 

Hukum dan Panduan Pelaksanaan lbadah Kurban Saat Kondisi 
Wabah Penyakit Mulut dan Kuku 

E. Pelaksanaan Kurban 

Sebagai upaya antisipasi penyebaran wabah Penyakit Mulut dan 

Kuku (PMK) dalam berkurban maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Panduan Umum Kurban 

a. Umat Islam vang akan berkurban dan penjual hewan kurban 

wajib memastikan hewan yang akan dijadikan hewan kurban 

memenuhi syarat sah, khususnya dari sisi kesehatan hewan; 

b. Urnat Islam yang melaksanakan kurban tidak harus menyembelih 

sendiri dan/atau menyaksikan langsung proses penyembelihan; 



c. Untuk pembatasan pergerakan ternak dari daerah wabah 

Pen_vakit Mulut dan Kuku (PMK) ke Kota Semarang: 

I) Dapat berkurban di daerah sentra ternak baik secara 

langsung maupun tidak langsung 

(takwil) kepada orang lain; 

2) Berkurban melalui lembaga sosial keagamaan yang 

menyelenggarakan program pemotongan hewan kurban dari 

sentra ternak. 

2. Tempat Penjualan Hcwan Kurban 

a. Penjualan hewan kurban dilakukan di tempat yang telah 

mendapat persetujuan dari kelurahan setempat 

b. Pedagang melaporkan setiap kedatangan hewan kurban jumlah, 

jenis dan asal hcwan kepada Dinas Pcrtanian Kota Semarang, 

melalui https://bit.ly/FormPerdaganganHewanKurban2022. 
c. Hewan Kurban yang diperjual belikan ditempat penjualan harus 

sehat berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan hewan yang 

dilakukan oleh dokter hewan atau paramedik veteriner dibawah 

pengawasan dokter hewan berwenang yang dibuktikan dengan 

Surat eterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari daerah asal 

hewan kurban. 

d. Hewan sehat sebagaimana dimaksud diatas antara lain tidak 

menunjukkan gejala klinis Pcnyakit Mulut dan Kuku (PMK) 

seperti luka lepuh pada permukaan selaput mulut ternak 

termasuk lidah, gusi, hidung dan teracak/kuku dan 

mengeluarkan air liur / lendir berlebihan. 

e. Persyaratan tempat penjualan hewan kurban meliputi: 

1) Memiliki lahan yang cukup sesuai dengan jumlah hewan, 

tempat penampungan hewan diberi peneduh; 

2) Memilki pagar atau pembatas atau dilakukan tindakan 

tertentu agar hewan tidak berkeliaran dan tidak 

memungkinkan hewan lain masuk ke tempat penjualan; 

3) Tersedia makanan dan minuman untuk hewan ternak; 

4) Tersedia fasilitas untuk menampung/mengubur limbah dan 

tidak boleh dikeluarkan dari tempat penjualan sebelum 

dilakukan desinfeksi atau pemusnahan; 

dengan mewakilkan 



5) Tersedia fasilitas dan bahan untuk tindakan pembersihan 

dan disinfeksi terhadap orang, kendaraan, peralatan, hewan, 
serta limbah; 

6) Tersedia tempat isolasi untuk hewan yang ditemukan 

terduga terjangkit PMK atau sakit; dan 

7) Tersedia tempat pemotongan bersyarat untuk hewan yang 
tidak dapat diobati atau hewan dalam kondisi ambruk. 

f. Pedagang melakukan desinfeksi terhadap kendaraan 

pengangkut hewan saat kedatangan dan sebelum meninggalkan 
rem pat penjualan. Desinfeksi pada saat kedatangan dilakukan 

dengan cara penyemprotan pada roda kendaraan pengangkut, bak 

pengangkut, dan hewan menggunakan cairan desinfektan. 

Desinfeksi pada saat meninggalkan tempat penjualan dilakukan 

pada seluruh bagian kendaraan; 

g. Pedagang melaporkan kepada Dinas Pertanian Kota Semarang 

apabila jika menemukan ada hewan yang sakit atau diduga sakit; 

h. Jika hasil pemeriksaan dokter hewan dinyatakan bahwa hewan 

tidak dapat diobati atau hewan dalam kondisi ambruk dilakukan 

tindakan pemotongan bersyarat. 

3. Tempat Penyembelihan Hewan Kurban 

a. Hewan kurban disarankan penyembelihan dan pengulitannya 

dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH) dengan memperhatikan 

kapasitas pemotongan jumlah hewan kurban; 

b. Dalam hal RPH tidak mencukupi kapasitasnya maka 

penyembelihan dan pengulitannya dapat dilakukan di masjid 

setempat yang telah mendapatkan ijin dan persetujuan dari 

Pemerintah Kota Semarang, paling lambat 14 hari sebelum Hari 
Raya Kurban 1443 H (tanggal 09 Juli 2022); 

c. Panitia kurban melaporkan kepada Dinas Pertanian Kota 

Semarang setiap kedatangan hewan kurban sekurang- 

kurangnya menginformasikan jenis, jumlah, asal hewan; dan/atau 

jika ditemukan hewan sakit atau diduga sakit, melalui 
https: //bit.ly /FormPenyembelihanHewanKurban2022; 



d. Tempat Pemotongan Hewan Kurban di Luar RPH memenuhi 

beberapa persyaratan seperti: 

1) memilikt pagar atau pembatas atau tindakan tertentu agar 
hewan tidak berkeliaran dan tidak memungkinkan hewan peka 

lain masuk ke tempat pemotongan hewan; 

2) memiliki lahan yang cukup dengan jumlah hewan; 

3) tersedia fasilitas penampungan hewan yang memiliki tempat 
khusus terpisah (isolasi) untuk hewan yang diduga PMK atau 

sakit; 

4) jika memungkinkan tersedia fasilitas pemotongan darurat; 
5) tersedia fasilitas pemotongan hewan yang memenuhi 

persyaratan higiene sanitasi; 

6) tersedia fasilitas untuk menampung/mengubur limbah dan 

tidak boleh keluar dari tempat pemotongan sebelum 
dilakukan desinfeksi atau dibakar serta tersedia fasilitas 

dan bahan untuk pembersihan dan desinfeksi kendaraan. 

peralatan, hewan, limbah, dan orang; 

7) tersedia fasilitas air bersih yang mencukupi; dan 

8) tersedia fasilitas perebusan. 

e. Jika terdapat hewan yang menunjukkan gejala sakit atau diduga 

sakit, panitia kurban segera melaporkan kepada Dinas Pertanian 

Kota Semarang agar segera men ugaskan dokter hewan dan 

paramedik veteriner untuk melakukan penanganan/ pengamatan 

hewan kurban atau mendiagnosa dan menangani hewan kurban 

yang sakit atau diduga sakit; 

f. Hewan yang sakit atau diduga sakit yang direkomendasikan untuk 

dilakukan pemotongan mengikuti prosedur pemotongan bersyarat. 

g. Tulang dan kelenjar getah bening (limfoglandula) dipisahkan dari 
daging jika tidak memungkinkan daging harus direbus minimal 

30 (tiga puluh) menit; 

h. Kepala, jeroan, kaki, ekor/buntut dan tulang harus direbus 

mendidih selama minimal 30 (tiga puluh) menit sebelum 

diedarkan; 
i. Limbah (air bekas pemotongan, darah, isi jeroan, cairan tubuh 

( eksudat). dan kelenjar getah bening (limfoglandula)) harus 

ditampung dan tidak boleh dibuang ke lingkungan (sungai, saluran 
air). Limbah tersebut harus ditampung di dalam lubang atau 

wadahyang dapat didesinfeksi; 



j. Pengemasan daging sebaiknya menggunakan bahan alami 

(besek/ daun jati/daun pisang), jika tidak ada bahan alami maka 
dapat menggunakan plastik bening untuk yang bersentuhan 
langsung dengan daging atau jeroan. Dilarang menggunakan 
plastik hi tam atau yang berwarna; 

k. Daging dan jeroan diwadahkan di tempat terpisah. Jeroan hijau 
(usus, babat) harus direbus terlebih dahulu sebelum dibagikan. 

1. Penyimpanan daging kurban tanpa pendingin tidak boleh lebih 
dari 4 jam dan harus segera dibagikan. Daging kurban diantar 

oleh panitia ke rumah-rumah warga untuk menghindari 
penumpukan warga. 

m. Semua orang yang menangani pemotongan bersyarat harus selalu 

menjaga higiene personal serta kebersihan dan sanitasi. 

n. Petugas atau orang yang kontak dengan hewan atau produk 
hewan harus membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian 
serta sepatu) sebelum keluar dari lokasi pemotongan hewan 

kurban. 

o. Dilakukan pembersihan dan desinfeksi terhadap kandang 

penampungan sementara hewan kurban, tempat pemotongan, 
seluruh peralatan, pakaian dan sepatu petugas atau orang yang 

kontak dengan hewan atau produk hewan setelah proses 
pemotongan; 

p. Desinfeksi terhadap alat angkut dan petugas harus dilakukan 
saat memasuki dan keluar area pemotongan hewan kurban. 

4. Lain-lain 
a. Hewan yang disembehih terpisah lokasi dengan tempat 

penampungan, diberikan penutup antara area penampungan 
dengan area penyembelihan; 

b. Hewan yang disembelih harus mati sempurna dan saat proses 

pengulitan, dalam posisi di gantung dengan posisi kepala berada 
di bawah (tidak bersentuhan dengan tanah dan/atau lantai); 

c. Lantai tempat pencacahan dan pengemasan dialasi dengan 
plastik atau terpal yang mudah dibersihkan. 



d. Informasi lebih lanjut mengenai kesehatan hewan kurban dapat 
menghubungi contact person: 

1) Anita Natalia, S.Pt 

2) Irene Siahaan, S.Pt., M.Si 

3) Drh. Aniek S.H 

4) Drh. Melina M 

: 083842877374 

:08562783603 

081806404394 

087778975487 

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan 
baik. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

Ditetapkan di Semarang 

Pada Tanggal 1G Juni 2022 

-a.n, Walikota Semarang /Ti,,, 
/:,' p-sek1 ta Daerah, 

Ir. lswar , 

Tembusan, kepada Yth: 

1. Walikota Semarang; 
2. Wakil Walikota Semarang, 

3. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah; 
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