
 

 
        

    

 
BUPATI TULUNGAGUNG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

 

                  Tulungagung, 12 Mei 2022 

 

Kepada Yth. : 

1. Camat  

2. Kepala Desa/ Kelurahan 

3. Pelaku Usaha Peternakan, Produk 

Peternakan dan Bahan Pakan Ternak 

4. Masyarakat Peternakan  

Se - Kab. Tulungagung 
     

     

SURAT EDARAN 

Nomor : 524.3/816/113/2022 

 

TENTANG 

KEWASPADAAN DINI PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK)  

DI KABUPATEN TULUNGAGUNG 

 

 

Menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor :  

403/KPTS/PK.300/M/05/2022 tanggal 09 Mei 2022 perihal Penetapan Daerah Wabah Penyakit 

Mulut Dan Kuku (FOOT AND MOUTH DISEASE) Pada Beberapa Kabupaten Di Provinsi Jawa 

Timur, disampaikan bahwa dalam rangka menjaga dan mempertahankan wilayah Kabupaten 

Tulungagung bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), maka perlu dilakukan peningkatan  

kewaspadaan dini terhadap potensi penularan Penyakit Mulut Dan Kuku.  

 

Berkaitan dengan maksud tersebut, ada beberapa hal yang perlu diinformasikan sebagai 

berikut : 

1. Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) adalah penyakit hewan menular akut yang menyerang 

ternak sapi, kerbau, kambing, domba, kuda dan babi dengan tingkat penularan mencapai 90 

– 100% dan kerugian ekonomi sangat tinggi.  

2. Tanda klinis penyakit PMK adalah : Demam tinggi (39-410C), Keluar lendir berlebihan dari 

mulut dan berbusa, Luka-luka seperti sariawan pada rongga mulut dan lidah, Tidak mau 

makan, Pincang, Luka pada kaki dan diakhiri lepasnya kuku, Sulit berdiri, Gemetar, Nafas 

Cepat, Produksi susu turun drastis pada sapi perah dan menjadi kurus pada sapi potong. 

3. Penularan PMK melalui inhalasi, lecet kulit, selaput lendir 

 Aerosol pernapasan 

 Kontak langsung (cairan vesikuler) 

 Kontak tidak langsung melalui fomites (sepatu bot, tangan, pakaian) 

Masa Inkubasi 1-14 hari; dengan angka kesakitan bisa mencapai 100%, angka kematian 

tinggi di anakan (ternak muda). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) BUKAN penyakit zoonosis artinya tidak dapat 

menular atau menginfeksi ke manusia. Jadi mengkonsumsi daging dan susu yang telah 

dimasak AMAN dan SEHAT; 

 

Sehubungan dengan hal tersebut, dihimbau kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha 

peternakan, produk peternakan dan bahan pakan ternak untuk melakukan langkah – langkah 

antisipasif sebagai berikut : 

1. Larangan sementara pemasukan dan pengeluaran ternak ( sapi, kerbau, kambing, domba 

dan babi ) dari dan ke daerah terkena wabah dan suspect (terduga); 

2. Larangan sementara pemasukan dan pengeluaran produk ternak  ( Kulit, Tulang ) dan 

bahan pakan ternak dari dan ke daerah terkena wabah dan suspect (terduga); 

3. Ternak dan produk ternak yang dapat dimasukkan ke wilayah Kabupaten Tulungagung 

adalah yang berasal dari daerah bebas PMK, harus disertai dengan Surat Keterangan 

Kesehatan Hewan ( SKKH ) untuk ternak dan Surat Keterangan Kesehatan Produk 

Hewan ( SKKPH ) untuk produk ternak yang dikeluarkan oleh dokter hewan berwenang 

dari daerah asal. 

4. Menjaga kebersihan kandang dan lingkungan sekitar dengan melakukan penyemprotan 

menggunakan desinfektan yang efektif; 

5. Mengkonsumsi produk pangan asal hewan (daging dan susu) yang telah melalui proses 

pemasakan dengan tepat dan sempurna; 

6. Kebersihan tangan dan tempat sebelum, selama, dan setelah menangani daging dan 

jeroan atau memasak harus senantiasa dijaga. 

7. Laporkan segera jika menemui hewan terduga PMK melalui Call Center  

0812 1796 9486, cermati hewan yang dibeli, dan hindari PANIC SELLING (Penjualan 

ternak karena kondisi panik) untuk mencegah penyebaran penyakit; 

 

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik – baiknya. Atas perhatian 

dan kerja sama saudara disampaikan terima kasih.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tembusan Kepada Yth. : 

1. Sdr. Kapolres Kab. Tulungagung 

2. Sdr. Komandan Kodim Kab. Tulungagung 

3. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan  

  Kab. Tulungagung 

4. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tulungagung 

 

 

 

 


