
WALIKOTA SURAKARTA

Yth. 1. Camat se- Kota Surakarta

2. Lurah se-Kota Surakarta

3. Pimpinan Organisasi Masyarakat lslam se-Kota Surakarta

4. Pengurus Masjid/Takmir Masjid se-Kota Surakarta

5. Para Alim Ulama se-Kota Surakarta

di-

SURAKARTA

SURAT EDARAN

WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR : 45or/tgog

TENTANG

PENYELENGGARAAN SHALAT IDUL ADHA DAN PENYEMBELIHAN HEWAN

KURBAN TAHUN 14r'1 H I 2O2O M MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF AMAN

coRoNA vrRus DrsEAsE (covtD-lg)

DI KOTA SURAKARTA

A. DASAR:

1. Surat Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang

Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Sebagai Bencana Nasional;

2. Surat Edaran Menteri Agama Republik lndonesia Nomor SE.18 Tahun 2020 tentang

Penyelenggaraan Shalat ldulAdha dan Penyembelihan Hewan Kurban Tahun 1441

H 12020 M Menuju Masyarakat Produktif Aman CAVID-I9',

3. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penanganan Corona Virus Drsease 2019 (COVID-19) di Kota Surakarta;

4. Himbauan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta Nomor : 1590 Tahun

2O2O tentang Penyelenggaraan Shalat ldulAdha dan Penyembelihan Hewan Kurban

Tahun 1441 H t2O2O M Menuju Masyarakat Produktif Aman COVID-I9.



B. MAKSUD DAN TUJUAN :

Memberikan petunjuk penyelenggaraan Shalat ldul Adha dan Penyembelihan Hewan

Kurban Tahun 1441 H I 2020 M sehingga dapat berjalan secara optimal dan terjaga dari

penularan Corona Virus Drsease 2019 (COVID-19) di Kota Surakarta

C. KETENTUAN:
1. Shalat tdul Adha tahun 1441 H I 2020 M harus diselenggarakan di Masjid/lokasi di

lingkungan sekitar Masjid dengan ketentuan peserta/jama'ah terbatas dari

masyarakat lingkungan setempat, panitia, imam dan khatib harus dari masyarakat

sekitar, mempersingkat pelaksanaan Shalat dan Khutbah tanpa mengurangi

ketentuan syarat dan rukunnya, tidak mewadahi sumbangan/sedekah dengan cara

menjalankan kotak, dan menerapkan protokol kesehatan;

2. Penyembelihan Hewan Kurban dapat diselenggarakan di lingkungan Masjid/lokasi

masing-masing dengan ketentuan panitia dan petugas penyembelihan dari

masyarakat lingkungan setempat, tata cara Penyembelihan Hewan Kurban

berpedoman pada petunjuk sebagaimana terlampir dan menerapkan protokol

kesehatan;

3. Pendistribusian daging kurban tidak boleh dilakukan dengan cara pembagian

voucher/gr7rk daging kepada masyarakat yang dapat menimbulkan kerumunan orang

di sekitar masjid atau tempat pembagian daging kurban, tetapi dilakukan dengan cara

pengiriman daging kurban yang telah dikemas oleh panitia ke masing-masing alamat

penerima yang telah terdaftar/terdata;

4. Melaksanakan pembersihan dan disinfeksi terhadap tempat Shalat ldul Adha,

seluruh peralatan penyembelihan hewan kurban dan area penyembelihan sebelum

dan sesudah digunakan;

5. Camat dan Lurah setempat dibantu RT/RW berkewajiban untuk melakukan

pendataan penyelenggaraan Shalat ldul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban

terkait lokasi, panitia, imam, khatib, identitas petugas penyembelihanljagal, jenis dan
jumlah hewan kurban.yang ada di lingkungannya, kemudian melaporkan hasil

pendataan tersebut kepada Walikota Surakarta melalui Sekretaris Daerah Kota

Surakarta paling lambat hari Rabu, 29 Juli 2020 (format laporan terlampir);

6. Camat dan Lurah melalui Satlinmas wilayah berkewajiban untuk melakukan

pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Shalat ldul Adha dan

Penyembelihan Hewan Kurban di lokasi penyelenggaraan yang telah terdata.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dipedomani, atas kerjasamanya

disampaikan terima kasih.

pkan di Surakarta

ggal 2 / Juti 2020

SURAKARTA

Diteta

I RUDYATM



FORMULIR LAPORAN
PENYELENGGAR,IT,AN SHALAT IOUL ADHA DAN PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN 1441 H/2020 M

KOTA SURAKARTA

KELURAHAN
(ECAMATAN

NO NAMA LOKASI
PELAKSANAAN SHALAT PENYEMBELIHAN

IMAM KETUA PANITIA JENIS HEWAN KURBAN JUi/lLAH HEWAN NAMA PETUGAS JAGAL DAERAH ASAL

Mengetahui
CAMAT,,,.

Surakarla,.....

LURAH

NAMA
PANGKAT/GOL

NIP

NAMA
PANGKAT/GOL

NIP,

KHATIA



PEDOMAN TEKNIS

PELAKSANAAN KEGIATAN KURBAN DALAM SITUASI WABAH

BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

Dasar:
1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 114lPermentanl PD.4101912014

tentang Pemotongan Hewan Kurban

2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Nomor 0008/SEl PK.320|F I 0612020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban

Dalam Situasi Wabah Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-

1e),

3. Surat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa

Tengah Nomor 524.411488 tanggal 3 Juni 2020 tentang Pengawasan

Pelaksanaan Penyembelihan Hewan Kurban pada ldul Adha 1441 H.

Mengingat pelaksanaan kurban tahun ini dalam situasi wabah bencana non

alam Corona Virus Disease (Covid 19), maka panitia/penyelenggara pemotongan

hewan kurban termasuk pedagang hewan kurban, petugas penyembelih (agal), dan

petugas yang terlibat dalam proses pemotongan hewan kurban di Kota Surakarta,

maka diberitahukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Membantu/mendukung kegiatan pencegahan penularan Penyakit

Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ) dan penjaminan produk

hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASU H) berupa pemeriksaan

kesehatan'hewan dan daging kurban yang dilaksanakan oleh petugas dari

Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta mulai

tanggal 29 Juli s.d 3 Agustus 2020;

2. Guna lebih memperlancar pemeriksaan kesehatan hewan tersebut, bagi panitia /

penyelenggara pelaksana kurban mohon dapat melaporkan tempat penjualan/

penampungan/pemotongan hewan ke Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan

Perikanan Kota Surakarta, Jl. Jagalan No 26 Surakarta Telp. 0271 656816,

drh. Abdul Aziz No HP.0857 25522213 dan Sudarmanto, SP, MM No HP.0857

2567 3377 (paling lambat Hari Kamis tanggal 29 Juli 2020);

3. Melarang penjualan dan pemotongan ternak ruminansia (sapi, kerbau,

domba dan kambing) betina produktif sebagai hewan kurban dengan

mengacu pada pasal '1 8 Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-undang No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan

dan Kesehatan Hewan dengan ancaman sanksi adminitratif dan/atau

sanksi pidana berdasarkan pasal 86 peraturan tersebut;

4. Pemerintah Kota Surakarta menyediakan fasilitas tempat pemotongan hewan

kurban di Rumah Potong Hewan (RPH) Sapi Jl. Jagalan No. 26 dan RPH Kambing
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di Pasar Kliwon, dengan prosedur mendaftar terlebih dahulu pada UPT RPH Jl

Yap Tjwan Bing (Jagalan) No 26 Surakarta;

Pelaksanaan kegiatan kurban yang meliputi penjualan hewan kurban dan

pemotongan hewan kurban perlu dilakukan penyesuaian terhadap prosedur

pelaksanaan new normal (perubahan pola hidup pada situasi wabah COVID-I9)

untuk mencegah dan mengendalikan potensi penularan COVID-19 dengan

memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Tempat Penjualan Hewan Kurban

Dalam melakukan kegiatan jual beli hewan kurban harus

memenuhi persyaratan berikut :

1) Penjualan hewan kurban dilakukan di tempat yang telah

mendapat ijin dari kelurahan dengan membawa Surat Keterangan

Sehat dari dokter Puskesmas/Rumah Sakit dan Surat Keterangan dari

RT dan RW;

2) Pengaturan tata cara penjualan meliputi pembatasan waktu

penjualan, layout tempat penjualan dengan memperhatikan lebar

lorong lapak, perbedaan pintu masuk dan pintu keluar, alur

pergerakan satu arah, jarak antar orang di dalam lokasi minimal '1

meter, dan penempatan fasilitas cuci tangan yang mudah

diakses;

3) Penjualan hewan kurban dapat dioptimalkan dengan

memanfaatkan teknologi daring atau dikoordinir oleh panitia;

4) Penjual dan pekerja serta calon pembeli hewan kurban harus

'menggunakan alat pelindung diri (APD) minimal berupa masker

selama di temPat Penjualan;

5) Setiap tempat penjualan hewan kurban harus memiliki alat

peng u kur suhu tubuh (thermogun);

6) S e t i a p orang yang memiliki gejala demam/ nyeri tenggorokan/

batuk/ pilek/ sesak nafas dilarang masuk ke tempat penjualan;

7) Setiap orang menghindari berjabat tangan atau kontak langsung

lainnya, dan memperhatikan etika batuk/bersin/meludah;

8) Penjual atau pekerja menggunakan pakaian lengan panjang

dan sarung tangan sekali pakai (disposable) saat melakukan

pembersihan kotoran/limbah hewan kurban dengan

menggunakan desinfektan.

b. Tempat Pemotongan Hewan Kurban

Dalam melakukan kegiatan pemotongan hewan kurban harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1) Panitia dan jagal berasal dari lingkungan tempat tinggal yang

sama dan tidak dalam masa isolasi mandiri; @



2) Mengatur kepadatan / kerumunan massa dengan membatasi
jumlah panitia dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban;

3) Melakukan pembatasan personil di fasilitas pemotongan hewan

kurban (RPH-R) yang hanya dihadiri oleh panitia;

4) Melakukan pengukuran suhu tubuh disetiap pintu masuk tempat
pemotongan dengan alat pengukur suhu non kontak

(thermogun) oleh petugas/panitia dan setiap orang harus

menggunakan alat pelindung diri (minimal masker) selama di

tempat pemotongan;

5) Setiap orang menghindari berjabat tangan atau kontak langsung

lainnya, dan memperhatikan etika meludah/bersin/batuk;

6) Setiap orang yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/ batuki

pilek/sesak nafas dilarang masuk ke tempat pemotongan;

7) Menyediakan fasilitas CTPS atau hand sanitizer dengan

kandungan alkohol 70% disetiap akses masuk atau tempat yang

mudah dijangkau;

8) Melakukan pembersihan dan desinfeksi terhadap peralatan

sebelum dan setelah digunakan serta selalu memastikan seluruh

area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan

secara berkala (4 jam sekali), peralatan yang digunakan bersama

dan area fasilitas umum lainnya;

9) Pengaturan jarak minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan

antar petugas pada saat melakukan aktifitas pengulitan,
pencacahan, penanganan, dan pengemasan daging;

10) Petugas yang berada di area penyembelihan, penanganan

daging dan jeroan harus dibedakan;

1 1) Pendistribusian daging kurban dilakukan oleh panitia ke rumah

mustahik;

12) Setiap orang melakukan pembersihan tempat pemotongan dan
peralatan yang akan maupun yang telah digunakan dengan
desinfektan, membuang kotoran dan/ atau limbah pada fasilitas
penanganan kotoran/limbah;

13) Setiap orang ditempat pemotongan harus segera membersihkan
diri (mandi dan mengganti pakaian) sebelum kontak langsung
dengan keluarga/orang lain pada saat tiba dirumah.
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