
 
 

 
 
 

Yth. Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian  

Lingkup Badan Karantina Pertanian di Seluruh Indonesia. 
 

SURAT EDARAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN 

                                  NOMOR 14213/KR.120/K/05/2022                              

TENTANG  

PERUBAHAN SURAT EDARAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN 

NOMOR 12950/KR.120/K/05/2022  

TENTANG PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP KEJADIAN PENYAKIT 
MULUT DAN KUKU (PMK) 

 

A. Latar Belakang 

Perubahan Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 

12950/KR.120/K/05/2022 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap 

Kejadian Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK), dalam rangka:  

1. memperhatikan perkembangan kasus PMK di Indonesia berdasarkan 

informasi dari Crisis Center Kementerian Pertanian per tanggal 22 Mei 

2022 yang telah meluas pada 16 Provinsi dan 82 Kabupaten/Kota; 

2. mempertahankan pulau atau area yang masih berstatus bebas PMK 

agar dapat dijaga tetap bebas dari PMK; 

3. menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pertanian No. 02/PK.300/M/ 

5/2022 tentang Penataan Lalu Lintas Hewan Rentan, Produk Hewan 

dan Media Pembawa Lainnya di Daerah Wabah Penyakit Mulut dan 

Kuku (PMK); 

4. pemenuhan kebutuhan hewan qurban dan ketersediaan pasokan 

daging di berbagai wilayah di Indonesia; dan 

5. menindaklanjuti hasil audiensi Badan Karantina Pertanian dengan 

pelaku usaha serta stake holder pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022. 

 

B. Maksud dan Tujuan 

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat Karantina 

dan seluruh Pemangku Kepentingan terhadap langkah-langkah 

pencegahan dan penyebaran PMK.  

Surat Edaran ini bertujuan agar upaya pencegahan dan penyebaran PMK 

dapat dilakukan secara efektif dan efisien. 

 

C .  Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup: 



1. ketentuan lalulintas dan pelaksanaan tindakan karantina terhadap 

Hewan Rentan PMK (HRP), Produk Hewan dan Media Pembawa Lain 

yang berisiko membawa PMK.  

2. tindakan biosekuriti dalam rangka pencegahan penyebaran PMK; 

3. tindakan manajemen risiko; monitoring dan deteksi dini PMK; 

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE); serta koordinasi dengan 

instansi terkait. 
 

D. Dasar Hukum  

1. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan 

dan Tumbuhan; 

2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar 

Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 

3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403/Kpts/PK.300/M/05/2022 

tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and 

Mouth Disease) pada Beberapa Kabupaten di Provinsi  Jawa Timur; 

4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/PK.300/M/05/2022 

tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and 

Mouth Disease) di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi  Aceh. 

E. Pelaksanaan 

Langkah-langkah dalam upaya peningkatan kewaspadaan terhadap 

kejadian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK): 

− Ketentuan Isi Surat Edaran point 1 dihapus. 
 

− Ketentuan Isi Surat Edaran point 2 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

1. Ruang Lingkup daerah yang berisiko 

Pengaturan untuk lalu lintas HRP, Produk Hewan dan Media 

Pembawa Lain berbasis Wilayah administrasi: 

1) Area Tidak Bebas adalah Wilayah Administrasi yang sudah 

ditetapkan sebagai daerah wabah PMK, dan/atau ditemukan 

kasus PMK berdasarkan data atau informasi dari sistem 

informasi Kesehatan Hewan Nasional;  

2) Area Bebas adalah Wilayah Administrasi yang belum 

ditemukan kasus PMK atau belum dilaporkan adanya gejala 

klinis PMK berdasarkan data atau informasi dari sistem 

informasi Kesehatan Hewan Nasional; 
 

2. Pengaturan Terhadap Lalu Lintas HRP 

a. Hewan Rentan PMK (HRP) berupa sapi, kerbau, kambing, 

domba, babi, dan hewan kuku belah/genap yang lainnya yang 

diperuntukkan sebagai bibit/betina produktif/bakalan, dan 

siap potong. Ketentuan melalulintaskan HRP, sebagai berikut:  



1) Dari area tidak bebas, dilarang dilalulintaskan;  

2) Dari area bebas dapat dilalulintaskan ke area bebas;  

3) Dari area bebas dapat dilalulintaskan ke area tidak bebas 

dengan syarat sapi siap potong termasuk hewan Kurban. 
 

b. Terhadap lalulintas HRP ke Pulau Bebas (Pulau yang belum 

ditemukan kasus PMK atau belum dilaporkan adanya gejala 

klinis PMK berdasarkan data atau informasi dari Sistem 

Informasi Kesehatan Hewan Nasional) hanya dapat berasal dari 

Pulau Bebas 
 

c. Hewan non HRP berupa unggas, reptil, anjing, kucing, harimau, 

kera, kuda, dan hewan lain selain hewan berkuku genap/belah 

dapat dilalulintaskan.  
 

3. Pengaturan Terhadap Lalu Lintas Produk Hewan 

a. Produk Hewan Berisiko Tinggi adalah produk hewan yang 

berasal dari HRP berupa karkas, daging, jeroan, kepala, buntut, 

kaki, susu segar, semen, embrio, ovum, wool, kulit mentah, 

bristle, rambut hewan, tulang, tanduk, kuku, gigi/taring yang 

belum memenuhi persyaratan teknis dan/atau perlakuan 

sesuai TAHC OIE chapter 8.8. Ketentuan lalulintas produk 

hewan risiko tinggi hanya dapat dilalulintaskan dari area bebas.  
 
b. Produk Hewan Berisiko Sedang adalah produk hewan yang 

berasal dari HRP berupa daging tanpa tulang dan tanpa 

limphoglandula, kepala/jeroan/tulang/kaki/ ekor yang telah 

direbus dalam air mendidih selama minimal 30 menit, kulit 

mentah garaman, semen, embrio, ovum yang telah memenuhi 

persyaratan teknis dan/atau perlakuan sesuai TAHC OIE 

chapter 8.8. Ketentuan lalulintas produk hewan risiko sedang:  

1) Dari area bebas dapat dilalulintaskan;  

2) Dari area tidak bebas hanya dapat dilalulintaskan ke area 

tidak bebas. 
 

c. Produk Hewan Berisiko Rendah adalah produk hewan yang 

berasal dari HRP berupa: 

1) produk olahan berasal dari susu (antara lain susu bubuk, es 

krim, susu fermentasi, whey); 

2) produk olahan daging, kulit dan jeroan (antara lain bakso, 

sosis, kornet, dendeng, kerupuk kulit); 

3) kulit pickled dan kulit jadi (wet blue sampai finished leather); 

4) produk olahan yang berasal dari tanduk/tulang/kuku/ 

taring/wool/bristle/rambut hewan; 

5) Bahan Pakan Asal Hewan (MBM, BM,dll);  



6) Produk Hewan eks-impor yang telah dinyatakan sehat dan 

dibuktikan dengan sertifikat pelepasan (KH-14). Produk 

Hewan eks-impor dapat dimasukkan dalam katagori ini 

apabila tidak diganti kemasan. 

Telah memenuhi persyaratan teknis dan/atau perlakuan sesuai 

TAHC OIE chapter 8.8; serta produk hewan yang berasal dari 

hewan tidak rentan PMK. Ketentuan lalulintas Produk Hewan 

berisiko rendah, dapat dilalulintaskan dari area bebas dan area 

tidak bebas. 

 

4. Pengaturan Terhadap Lalu Lintas Media Pembawa Lain 

a. Ketentuan melalulintaskan Media Pembawa Lain berupa 

Hijauan Makanan Ternak (HMT), dan bahan pakan ternak 

lainnya sebagai berikut:  

1) dari area bebas, dapat dilalulintaskan; 

2) dari area tidak bebas hanya dapat dilalulintaskan ke area 

tidak bebas. 
 

b. Ketentuan melalulintaskan Media Pembawa Lain berupa pupuk 

kandang yang berasal dari kotoran HRP, sebagai berikut:  

1) dari area bebas, dapat dilalulintaskan; 

2) dari area tidak bebas hanya dapat dilalulintaskan ke area 

tidak bebas. 

Ketentuan Melalulintaskan HRP, Produk Hewan, dan Media Pembawa 

lain harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Ketentuan persyaratan administrasi dan teknis untuk lalulintas dapat 

dilihat http://bit.ly/3GiMrpe  

− Ketentuan Isi Surat Edaran point 3 dipindahkan dan dirumuskan 

kembali dalam persyaratan adminstrasi dan teknis. 
 

− Ketentuan Isi Surat Edaran point 4 tidak berubah. 
 

− Ketentuan Isi Surat Edaran point 5 diubah menjadi: 
 

Apabila ditemukan gejala klinis PMK, maka seluruh HRP dalam satu 

shipment dilakukan pengujian laboratorium sampai diagnosa dapat 

diteguhkan. Dalam hal hasil pengujian terbukti positif PMK, maka 

untuk area: 

1. yang masih bebas, seluruh HRP dilakukan pemusnahan. 

Pemusnahan dilakukan di Instalasi Karantina Hewan.  

2. Tidak bebas, seluruh HRP dilakukan pemusnahan dan dapat 

pemotongan bersyarat di Rumah Potong Hewan dibawah 

pengawasan Pejabat Karantina Hewan. 

 
 



Terhadap  alat  angkut  dan   prasarana - sarana yang kontak langsung 

diberikan tindakan perlakuan, berupa desinfeksi. Dalam hal 

prasarana-sarana yang tidak dapat diberikan desinfeksi, maka 

dilakukan pemusnahan. Pelaksanaan pemusnahan dibawah 

pengawasan Pejabat Karantina. 
 

− Ketentuan Isi Surat Edaran point 6 dihapus. 
 

− Ketentuan Isi Surat Edaran point 7 tidak berubah. 
 

− Ketentuan Isi Surat Edaran point 8 tidak berubah. 
 

− Ketentuan Isi Surat Edaran point 9 tidak berubah. 
 

− Ketentuan Isi Surat Edaran point 10 dihapus. 
 

− Ketentuan Isi Surat Edaran point 11 tidak berubah. 
 

− Ketentuan Isi Surat Edaran point 12 tidak berubah. 
 

F. Penutup 

Surat Edaran ini akan dievaluasi apabila terdapat perkembangan regulasi 

terkait, informasi atau kejadian terbaru.  
 

Demikian Surat Edaran ini, agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung 

jawab. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.  

 

 Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal      Mei 2022 

 

KEPALA BADAN, 

 

 

 

Bambang 

Tembusan Yth: 

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia; 
2. Gubernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesia; 

3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian 
Pertanian; 

4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian; 
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 
6. Direktur Jenderal Perhubungan Darat; 

7. Direktur Jenderal Perhubungan Udara; 
8. Direktur Jenderal Perhubungan Laut; 
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SURAT EDARAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN 
NOMOR 12950/KR.120/K/05/2022 

 
 
 

 

TENTANG 

PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP KEJADIAN 
PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) 

 
 
 

 

A.   Latar Belakang 

Menindaklanjuti adanya informasi dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa 
Timur tentang adanya wabah (outbreak) penyakit menular yang telah 

menyerang 1.247 ekor ternak sapi di Kabupaten Gresik, Lamongan, 
Sidoarjo, dan Mojokerto Provinsi Jawa Timur dan telah terkonfirmasi positif 
Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melalui pengujian yang dilakukan oleh 

Pusat Veterinaria Farma (PUSVETMA), Bersama ini disampaikan Langkah-
langkah pencegahan Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). 

 
B.   Maksud dan Tujuan 

Maksud diterbitkannya Surat Edaran ini sebagai pedoman bagi Pejabat 
Karantina Hewan dalam melaksanakan Tindakan Karantina Hewan 

terhadap sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ruminansia lainnya dan 
hewan rentan lainnya serta daging, kulit mentah, produk susu, semen 
dan embrio sapi/kerbau/kambing/domba/babi/ruminansia lain dan 

hewan rentan lainnya. Kulit mentah yang dimaksud adalah kulit hewan 
rentan yang tidak diberikan perlakuan dan/atau penambahan bahan 
pengawet apapun. 

 
Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk memberikan 
kejelasan tentang: 

1. Tindakan Karantina terhadap sapi, kerbau, kambing, domba, babi, 
ruminansia lainnya dan hewan rentan lainnya serta daging, kulit 
mentah, produk susu, semen dan embrio 
sapi/kerbau/kambing/domba/babi/ruminansia  lain  dan  hewan 

rentan lainnya dari Kabupaten Gresik, Lamongan, Sidoarjo, dan 
Mojokerto, menuju ke atau transit di Provinsi Jawa Timur serta daerah 

lain yang sedang terindikasi kasus PMK ; 

2. Tindakan Biosekuriti dalam rangka pencegahan penyebaran PMK; 
3. Tindakan  Manajemen  Risiko;  Monitoring  dan  Deteksi  Dini  PMK; 

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE); serta Koordinasi dengan 
Instansi Terkait.



 

C.   Dasar Hukum 
1.  Pasal 6, Pasal 7, Pasal 17, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 21 tahun 

2021 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; 
2.  Pasal 78 Peraturan pemerintah No 82 tahun 2000 tentang Karantina 

Hewan; 

3. Keputusan Menteri Pertanian No 3238/Kpts/PD.630/9/2009 tentang 
Penggolongan Jenis-Jenis    Hama    Penyakit    Hewan    Karantina, 
Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa. 

 

 
 

D.   Isi Surat Edaran 
Sejak tahun 1986 Indonesia telah dinyatakan bebas dari penyakit PMK 
dan telah diakui oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) sebagai 

negara bebas penyakit PMK pada tahun 1990. Penyakit Mulut dan Kuku 
(PMK) adalah penyakit hewan menular akut yang disebabkan oleh virus 
RNA (Picornaviridae, Apthovirus) menyerang ternak sapi, kerbau, kambing, 

domba, kuda dan babi dengan tingkat penularan sangat cepat dan 
menimbulkan dampak kerugian ekonomi sangat tinggi. Masa inkubasi PMK 

1-14 hari dengan tanda klinis 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; napas cepat; produksi susu 
turun drastis dan menjadi kurus. Virus PMK memiliki 7 serotype yang 

berbeda yaitu A, O, C, Asia 1, SAT 1, SAT 2 dan SAT 3. Berkenaan dengan 
hal-hal tersebut di atas, maka untuk mencegah masuk dan menyebarnya 
penyakit PMK, diinstruksikan kepada Saudara untuk: 

 
1. Unit  Pelaksana  Teknis  Karantina  Pertanian  (UPTKP)  yang  wilayah 

kerjanya terdapat kejadian Penyakit PMK atau terdapat indikasi kasus 
PMK agar  segera  berkoordinasi  dengan  dinas  yang  menangani 
kesehatan hewan    setempat    untuk    tidak   menerbitkan    Surat 

Keterangan  Kesehatan      Hewan      (SKKH)/Sertifikat      Veteriner 
(SV)/Sertifikat Sanitasi terhadap sapi, kerbau, kambing, domba, babi, 

ruminansia lainnya dan hewan rentan lainnya serta daging, kulit 
mentah, produk susu, semen dan embrio 
sapi/kerbau/kambing/domba/babi/ruminansia  lain  dan  hewan 

rentan lainnya; 

 
2.  UPTKP untuk sementara tidak melakukan sertifikasi 

a. Terhadap  pengeluaran  sapi,  kerbau,  kambing,  domba,  babi, 
ruminansia lainnya dan hewan rentan lainnya serta daging, kulit 

mentah, produk susu, semen dan embrio 
sapi/kerbau/kambing/domba/babi/ruminansia lain dan hewan 
rentan lainnya yang berasal dari Kabupaten Gresik, Lamongan, 
Sidoarjo dan Mojokerto serta daerah lain yang terindikasi terdapat 

kasus penyakit PMK. 

b.  Terhadap pengeluaran dan transit sapi, kerbau, kambing, domba, 
babi, ruminansia lainnya dan hewan rentan lainnya serta daging, 
kulit mentah,      produk      susu,      semen      dan      embrio 

sapi/kerbau/kambing/domba/babi/ruminansia lain dan hewan 
rentan lainnya ke dan transit di Provinsi Jawa Timur atau daerah 

lain yang terindikasi terdapat kasus penyakit PMK. 

Tindakan     Sementara     dilakukan     sambil     menunggu     proses 
investigasi/penyidikan  yang  dilakukan  oleh  BBVet/BVet/Pusvetma



dan menunggu terbitnya Surat Keputusan Menteri Tentang Penetapan 
Wabah Penyakit Mulut dan Kuku serta instruksi lebih lanjut; 

 

 

3. Terhadap pemasukan dan pengeluaran dari daerah atau negara yang 
belum terdapat kasus PMK, agar UPTKP: 

 

 

a. memastikan bahwa pengeluaran antar area sapi, kerbau, kambing, 

domba, babi, ruminansia lainnya dan hewan rentan lainnya serta 
daging,   kulit   mentah,   produk   susu,   semen   dan   embrio 
sapi/kerbau/kambing/domba/babi/ruminansia lain dan hewan 

rentan lainnya  disertai  dengan  Surat  Keterangan  Kesehatan 
Hewan (SKKH)/Sertifikat Veteriner (SV)/Sertifikat Sanitasi dari 

daerah asal yang mencantumkan pernyataan bahwa hewan atau 
produk  hewan   berasal   dari   daerah   asal   belum   terdapat 
kasus/kejadian PMK. 

b. memastikan  importasi  sapi,  kerbau,  kambing,  domba,  babi, 
ruminansia lainnya dan hewan rentan lainnya serta daging, kulit 

mentah, produk susu, semen dan embrio 
sapi/kerbau/kambing/domba/babi/ruminansia lain dan hewan 

rentan disertai Health Requirement/HR (Persyaratan Pemasukan 
Hewan) dan melakukan Tindakan Karantina sesuai dengan yang 
tercantun di HR; 

c. Masa karantina ditetapkan minimal selama 14 hari di UPTKP 
pengeluaran (antar area) atau UPTKP pemasukan (importasi) sapi, 
kerbau, kambing, domba, babi, ruminansia lainnya dan hewan 
rentan lainnya selama 14 hari. 

 
4. Melakukan Tindakan Perlakuan berupa desinfeksi dan desinsektisasi 

terhadap sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ruminansia lain, hewan 
rentan lainnya dan alat angkutnya. Desinfeksi dan desinsektisasi 
dilakukan di  Tempat  Pemasukan,  Tempat  Pengeluaran,  Tempat 

Transit, Instalasi Karantina Hewan dan Tempat Tindakan Karantina 
Hewan, serta di perbatasan Indonesia dengan Malaysia, Papua Nugini 

dan Republik Demokratik Timor Leste; 
 

 

5. Melakukan  pemeriksaan,  pengasingan  dan  pengamatan  pada  sapi, 
kerbau, kambing, domba, babi, ruminansia lain dan hewan rentan 
lainnya yang dilalulintaskan antar area. Apabila ditemukan gejala klinis 

PMK, maka hewan yang menunjukkan gejala klinis dilakukan tindakan 
karantina pemusnahan, seluruh hewan dalam 1 (satu) shipment 
dilakukan tindakan karantina pengasingan dan pengamatan sampai 
diagnosa dapat ditegakkan, serta melakukan dekontaminasi terhadap 
alat angkut dan sarana prasarana yang tidak bisa dilakukan 

pemusnahan; 
 

 

6. UPTKP yang terdapat pemasukan/pengeluaran sapi, kerbau, kambing, 
domba, babi, ruminansia lain dan hewan rentan lainnya dapat 
melakukan monitoring terhadap PMK dengan melakukan pengambilan 

sampel serta pengujian di Laboratorium PUSVETMA dan/atau  Balai 
Besar Uji Standar Karantina Pertanian (BBUSKP) dengan jumlah sampel 
yang memadai untuk pengujian dan arsip sampel sesuai standar teknik 

pengambilan dan pengiriman sampel; 

 
7. Memastikan pelaksanaan biosekuriti ketat telah dilakukan di semua 

tempat pelaksanaan Tindakan Karantina, biosekuriti  meliputi 3 (tiga)



komponen    utama    yaitu    penyekatan/pemisahan    (segregation), 
pembersihan (cleaning) dan desinfeksi (disinfection). 

a. Penyekatan/pemisahan  (segregation):  tahapan  biobisekuriti  ini 

merupakan tahapan yang paling efektif. Penyakit dalam hal ini 

PMK tidak akan ditransmisikan jika virus tidak pernah kontak 

dengan orang, hewan atau perlatanan. Pemisahan dapat berupa 

fisik seperti tembok dan pintu masuk, pencegahan masuk dan 

keluar hewan,   tempo   (waktu   kunjungan),   prosedur   (misal 

penggantian alas kaki, penggantian baju kerja, mandi bagi petugas 

dan lain-lainnya); 

b.  Pembersihan (cleaning): Desinfeksi tidak akan mampu membunuh 

mikroba yang tersembunyi dibawah kotoran pada permukaan yang 

belum dibersihkan, banyak desinfektan yang terinaktivasi oleh 

material organic. Sehingga sangat penting untuk melakukan 

pencucian sebelum dilakukan desinfeksi. Mandi sebelum dan 

sesudah melakukan tindakan karantina hewan (TKH). Mengganti 

dan mencuci pakaian setiap sekali melakukan TKH; 

c.  Desinfeksi (disinfection): Desinfeksi sangat penting dalam tindakan 

biosekuriti tetapi efektifitasnya tergantung dengan banyak faktor 

antara lain faktor pembersihan sebelumnya (cleaning), konsentrasi 

yang benar dan waktu kontak. Larutan asam atau alkali dengan 

pH di bawah 6.5 atau di atas 9 efektif untuk membunuh virus 

PMK. Desinfeksi tangan, baju, penutup kepala dan alas kali sebelum 

dan setelah melakukan TKH. 
 

 

8. Peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas Media Pembawa PMK 
dengan bekerjasama/berkoordinasi dengan Dinas Provinsi serta Dinas 

Kabupaten/Kota yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan 
setempat,  Otoritas   Pelabuhan,   Otoritas   Bandara,   Pengamanan 
Pelabuhan/Bandara, Bea dan Cukai, Polri, TNI dan Badan Nasional 

Pengelola Perbatasan  (BNPP),  instansi  terkait  lainnya  di  tempat 
pemasukan/pengeluaran yang    sudah    ditetapkan    dan    belum 

ditetapkan; 
 

 

9. Melakukan komunikasi, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat 
dan pemangku  kepentingan  di  sekitar  tempat  pemasukan  dan 
pengeluaran khususnya wilayah risiko tinggi terkait 
a.  Bahaya dan risiko masuk dan menyebarnya PMK; 
b.  kerugian ekonomi dari masuknya PMK; 

c. tidak  membeli  hewan  ternak  rentan  PMK  yang  dijual  murah 
terutama dari wilayah yang terdapat laporan kasus kejadian PMK; 

 
10. Melakukan profiling dan pemetaan risiko kemungkinan menyebarnya 

PMK ke wilayah masing-masing dengan berkoordinasi dengan Balai 
Besar Veteriner/Balai    Veteriner,    Dinas    Provinsi    dan    Dinas 
Kabupaten/Kota yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan 

setempat dan Instansi lainnya; 
 

 

11. Memastikan kesediaan anggaran dalam rangka tindakan karantina 
(desinfeksi untuk virus PMK, insektisida,   media transport dan alat 
pengambilan sampel, bahan uji laboratorium dan/atau biaya uji 

laboratorium, pemusnahan),   monitoring   terkait   PMK,  koordinasi 
dengan instansi terkait, media KIE, dan pengawasan di tempat yang 

rawan;



KEPALA BAD 
 

 
 
 
 
 

Bambang 

12. Wajib   Melaporkan   dugaan/suspect   PMK   kepada   Kepala   Badan 
Karantina Pertanian dalam waktu sesingkat-singkatnya ketika 

informasi didapat melalui WhatsApp Group dan juga melalui portal 
pusatkhkehani.id serta laporan tentang langkah-langkah yang telah 

dilakukan di UPTKP terkait mitigasi risiko PMK terhadap hewan yang 
dilalulintaskan di tempat pemasukan dan pengeluaran karantina. 

 

 
 

E.   Penutup 
Surat   Edaran   ini  akan   dievaluasi  apabila  terdapat  perkembangan 
informasi atau kejadian terbaru. 

 
Demikian Surat Edaran ini, agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung 

jawab. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 
 
 
 

 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal  06 Mei 2022 

 

 
 

AN, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tembusan Yth: 
1. Menteri Pertanian Republik Indonesia; 
2. Gubernur di Seluruh Indonesia; 

3. Walikota dan Bupati di Seluruh Indonesia; 
4. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian 

Pertanian; 
5. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian; 
6. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 

7. Direktur Jenderal Perhubungan Darat; 
8. Direktur Jenderal Perhubungan Udara; 

9. Direktur Jenderal Perhubungan Laut; 


