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Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan kemudahan dan 
kelancaran sehingga tim kami dapat menyelesaikan Policy Brief Bulan 
Mei 2022 ini dengan judul “Langkah Strategis Penanganan Masalah 
PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) Pada Hewan Ternak” 

Policy Brief ini bertujuan untuk menjelaskan secara singkat gambaran 
fenomena virus PMK yang sudah menyebar di wilayah Jawa Timur. Virus 
PMK tidak menyerang manusia, namun perlu diwaspadai dampaknya 
terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat terutama para peternak.  

Semoga dengan hadirnya Policy Brief dari Badan Penelitian dan 
Pengembangan Provinsi Jawa Timur ini bermanfaat dalam memberikan 
masukan dan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan-
permasalahan yang ada di masyarakat. 
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Ringkasan Eksekutif 

Virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tiba-tiba menyerang kembali Indonesia, setelah 36 tahun 
dinyatakan bebas PMK pada tahun 1990 oleh OIE (Badan Kesehatan Hewan Dunia). PMK sudah 
menyebar ke beberapa daerah di Indonesia salah satunya Jawa Timur. PMK disebabkan oleh Foot 
and Mouth Disease (FMD) yang masuk dalam famili Picornaviridae dan genus Aphtovirus. Terdapat 
4 Kabupaten di Jawa Timur yang dianggap rentan dalam penyebaran virus PMK antara lain Gresik, 
Sidoarjo, Mojokerto, dan Lamongan. Kekhawatiran terjadi ketika PMK akan berdampak pada 
masyarakat luas seperti hilangnya kepercayaan terhadap konsumsi daging hingga menurunnya 
perekonomian dan kesejahteraan peternak. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya 
menekan mortalitas (kematian hewan ternak) seperti dengan melakukan pengobatan pada ternak 
yang sakit, juga melakukan penutupan pasar hewan dan isolasi wilayah. Kedepan pemerintah 
provinsi Jawa Timur perlu segera melakukan upaya intensif dengan penyediaan sarana prasarana, 
percepatan vaksinasi, peningkatan edukasi ke masyarakat, serta peningkatan koordinasi antar 
instansi dan lembaga.  
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PENDAHULUAN  

Sektor peternakan merupakan kegiatan ekonomi yang memberikan kontribusi 
besar di Jawa Timur karena menjadi salah satu daerah penghasil sapi terbesar di 
Indonesia. Berdasarkan data RPJMD 2019-2024 Provinsi Jawa Timur, potensi 
peternakan memiliki andil yang besar dalam perekonomian, seperti halnya potensi sapi 
potong sebesar 4.815.166 ekor dan memiliki kontribusi nasional sebesar 27%, 
sementara potensi sapi perah 293.343 ekor dan berkontribusi bagi nasional sebebsar 
52%. Dari data tersebut menunjukkan terdapat potensi yang besar dari usaha ternak 
sapi di Jawa Timur sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian nasional. Dalam 
satu bulan terakhir, usaha ternak di Jawa Timur diserang oleh wabah Penyakit Mulut 
dan Kuku (PMK) pada Sapi. PMK adalah virus yang sangat menular dan menyerang 
hewan berkuku belah. Organisasi Kesehatan Hewan Dunia mengklasifikasikan penyakit 
ini dalam daftar penyakit menular A (TUNCER-GÖKTUNA et al., 2022).  

Gejala yang ditimbulkan pada hewan yang terserang penyakit ini yaitu 
munculnya deman tinggi, tidak nafsu makan, hipersativasi, kehilangan berat badan, 
pembengkakan kelenjar submandibular, luka melepuh pada mulut bagian dalam dan 
daerah sekitar kuku. Diduga penyebaran virus ini berasal dari hewan impor ilegal. 
Mengingat Indonesia sendiri sudah bebas PMK sejak 1986 dan mendapatkan 
pengakuan internasional pada 1990. Penyakit ini sangat menular dan masih terjadi di 
banyak negara serta menyebabkan kerugian ekonomi yang begitu besar (Adjid, 2020). 
Hal ini dapat berimbas pula pada ekonomi nasional dan mengancam kelestarian 
populasi hewan ternak yang dapat mengakibatkan hilangnya produktivitas usaha 
ternak sapi. Penularan PMK sangat cepat penyebaranya karena dapat ditularkan 
melalui udara. Bahkan dapat ditularkan melaui manusia yang memiliki kontak langsung 
dan kontak tidak langsung dengan hewan ternak.  
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ANALISIS PERMASALAHAN 

Permasalahan PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) pada hewan ternak datang kembali setelah 36 tahun yang 
lalu sudah dinyatakan bebas dari PMK.  Seperti kita ketahui, penyakit ini memiliki penularan yang sangat cepat 
dan menyerang hewan ternak yang berkuku belah seperti sapi, kerbau, domba, kambing, dan babi. Pada 
dasarnya penanganan PMK tidak asing lagi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri segera merespon ketika 
kasus PMK merebak. Gubernur Jawa Timur beserta jajaranya telah melakukan koordinasi dan rangkaian 
kerjasama dengan berbagai instansi untuk menekan penyebaran virus PMK pada hewan ternak khususnya di 
Jawa Timur melalui kebijakan isolasi wilayah. Beberapa Kab/Kota yang dinyatakan sebagai kawasan wabah 
PMK yaitu Sidoarjo, Lamongan, Mojokerto, dan Gresik. 

Bagaimana Virus PMK Dapat Menyebar? 

PMK disebabkan oleh Foot and Mouth Disease (FMDV) yang masuk dalam famili Picornaviridae dan genus 
Aphtovirus. Virus PMK merupakan virus RNA yang memiliki 7 serotipe yang berbeda (A,O,C, Asia 1, SAT 1, SAT 
2, SAT 3). Virus ini dapat bertahan lama di lingkungan dan penyebarannya melalui kontak langsung maupun 
kontak tidak langsung. Virus ini biasanya ditularkan ke hewan yang sehat melalui kontak dengan hewan yang 
terinfeksi, produk hewani, dan terkontaminasi fomites, orang dan udara (Ali et al., 2022). Masa inkubasi yang 
disarankan kurang lebih selama 14 hari. Awal mula virus ini muncul di Jawa Timur karena ada laporan 
penyakit menular pada ternak dengan gejala klinis awal penuruan nafsu makan, hipersalivasi, kepincangan, 
hingga demam di 4 kabupaten. Kasus penyakit menular ini semula diduga BEF (boviene ephemeral fever) atau 
demam 3 hari karena memiliki tanda yang serupa yaitu demam dan kepincangan. Tanda klinis Kemudian 
berkembang dengan munculnya versikel/lepuh dan erosi pada sekitar mulut, lidah, gusi, hidung, dan puting. 
Penularan virus PMK dikhawatirkan akan menyebar antar wilayah karena jangkauan virus ini sangat cepat. 
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Keberadaan pasar hewan dan distribusi sapi 
antar wilayah dapat menjadi potensi penyebaran 
jika tidak segera dibatasi pergerakannya. Upaya 
menekan angka mortalitas juga perlu dilakukan 
seperti penutupan pasar hewan, penyemprotran 
kandang ternak, vaksinasi, pemberian vitamin, 
menghentikan sementara impor hewan ternak, 
hingga isolasi kandang maupun isolasi wilayah 
hewan ternak.  

Membangun Trust (Kepercayaan) Masyarakat 

PMK pada hewan ternak akan berdampak pada peternak dan masyarakat secara luas. Kementerian 
Pertanian juga telah menyatakan bahwa PMK merupakan Wabah melalui Keputusan Menteri Pertanian 
No.403/KPTS/PK.300/M/05/2022 di 4 Kabupaten di Jawa Timur yaitu Gresik, Lamongan, Sidoarjo, dan 
Mojokerto. Tentunya penyebaran PMK ini juga dikhawatirkan akan mengurangi kepercayaan masyarakat 
dalam mengkonsumsi daging karena takut akan hewan ternak yang terinveksi virus PMK.  

Dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Dinas Peternakan perlu melakukan 
edukasi ke masyarakat bahwa PMK bukan merupakan penyakit zoonosis sehingga aman dikonsumsi oleh 
manusia dengan pengolahan yang benar. Zoonosis atau penyakit zoonotik adalah penyakit yang dapat 
ditularkan dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya. Zoonosis disebabkan oleh mikroorganisme parasit 
yang dapat berupa bakteri, virus, jamur, serta parasit seperti protozoa dan cacing. Edukasi perlu dilakukan 
secara masif agar kepercayaan dalam mengkonsumsi daging tidak menurun dan tidak berimbas pada 
pedagang daging maupun peternak secara ekonomi. 
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Dampak Ekonomi Yang Ditimbulkan Oleh PMK  

Pengendalian wabah PMK di Inggris pernah menghabiskan biaya sekitar £2,7 miliar diluar kerugian 
miliaran poundsterling yang diakibatkan oleh turunnya jumlah turis, serta terganggunya industri-industri 
peternakan di pedesaan (Adjid, 2020). Sementara itu, Naipospos dan Suseno menyebutkan potensi kerugian 
ekonomi secara keseluruhan di Indonesia bisa mencapai Rp. 9,9 triliun (US$ 761,3 juta) (Nasrulah, 2022). 
PMK tidak hanya mengurangi trust masyarakat untuk mengkonsumsi daging, namun PMK berdampak besar 
pada perekonomian peternak. Hal ini, menandakan bahwa potensi penurunan usaha ternak akan 
mempengaruhi nilai pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada Triwulan ke-2. Dan tentunya juga akan 
mempengaruhi kesejahteraan peternak karena distribusi usaha ternak mengalami hambatan sehingga dapat 
menyebabkan NTP menurun. Peternak akan merugi jika banyak hewan yang mati atau sakit sehingga tidak 
laku untuk dijual ke pasaran. Penilaian kerugian ekonomi akibat wabah menunjukkan bahwa kerugian 
terbesar pada tingkat hewan jelas terjadi ketika hewan itu mati (Jemberu et al., 2014). Kondisi ini juga akan 
berimbas pada hewan ternak yang sehat, karena munculnya stigma masyarakat yang takut untuk 
mengkonsumsi daging sehingga nilai jual hewan sehat juga akan turun. 

Analisis selanjutnya adalah jika para peternak juga merasakan kekhawatiran sehingga dapat 
mengakibatkan panic selling atau para peternak menjual semua hewan ternaknya dengan harga yang tidak 
sesuai. Hal ini juga akan mempengaruhi nilai pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Penutupan pasar hewan 
yang telah dilakukan selama masa inkubasi dikhawatirkan mengganggu distribusi daging di wilayah 
tersebut. Peternak juga merugi karena selama 2 minggu tidak mendapatkan penghasilan. Belum lagi 
permintaan sapi menjelang Hari Raya Idul Adha akan semakin tinggi.  
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Sarana Prasarana dan SDM Pemerintah dalam Penanganan PMK 

Kemunculan PMK tidak pernah diperhitungkan sebelumnya dalam 
agenda nasional setelah dinyatakan bebas pada tahun 1990. Kejadian 
PMK yang menyerang hewan ternak ini  mirip dengan munculnya virus 
Covid-19, dimana tidak tersedianya anggaran untuk penanganan PMK 
bahkan di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sendiri tidak 
menganggarkan penanganan PMK. Sehingga penanganan PMK di Jawa 
Timur diupayakan menggunakan anggaran cadangan atau biaya tidak 
terduga yang dimiliki oleh BPBD Provinsi Jawa Timur. Penanganan PMK 
tentunya membutuhkan biaya yang besar dalam penyediaan sarana dan 
prasarana hingga insentif petugas yang menangani masalah PMK di 
lapangan. Beberapa sarana yang dibutuhkan dalam penanganan PMK 
antara lain obat-obatan, vitamin, hasmat, alat semprot, vaksin, insentif 
peternak, dll.  

Sementara itu, terbatasnya SDM penanganan PMK juga akan menjadi permasalahan. Pasalnya jumlah 
dokter hewan dan petugas lapangan tidak sebanding dengan besarnya hewan ternak yang sakit dan mati. 
Hewan yang sakit tentunya memerlukan threatment tersendiri yaitu isolasi agar segera pulih dan bisa dijual 
kembali. Dalam penanganan PMK, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sendiri telah berupaya untuk 
menyediakan petugas khusus di lapangan dan juga dokter hewan guna melakukan pemantuan terhadap 
hewan ternak yang sakit. Selain itu dalam menekan penyebaran, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur 
telah berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait serta Pusvetma untuk pengambilan sampel darah 
hewan ternak yang sudah terinfeksi. Tidak hanya itu, sebagai tindakan responsif Dinas Peternakan 
membentuk Posko Penanganan PMK dan pembentukan satgas yang bekerjasama dengan jajaran Polda 
Jatim, Pangdam Brawijaya, Forkopimda, Babinsa, dan Babinkamtibmas di wilayah Jawa Timur. 
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REKOMENDASI 

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai 
Bagaimanapun PMK perlu ditangani secara cepat agar tidak menyebar ke seluruh wilayah di Jawa Timur. Penyediaan sarana dan 
prasarana perlu dilakukan sesegera mungkin oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penanganan PMK di wilayah yang 
rentan. Dinas Peternakan perlu bekerjasama dan mencari dukungan dari berbagai instansi baik pemerintahan maupun swasta 
dalam menyediakan sarana dan prasarana penanganan PMK. 

Percepatan vaksinasi pada hewan ternak 
Saat ini vaksinasi PMK memang tidak tersedia di Jawa Timur, bahan-bahan pembuatan vaksin perlu diimpor dari luar negeri, 
sehingga peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu perlu mendorong pemerintah pusat melalui Pusat Veteriner Farma 
(Pusvetma) agar segera melakukan penelitian untuk membuat vaksin PMK yang baru sesuai dengan serotipe virus yang ada di 
Jawa Timur. 

Peningkatan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat terkait PMK 
Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, perlu mengadakan sosialisasi dan edukasi tentang penularan PMK 
pada hewan dan dampak yang ditimbulkannya. Edukasi merupakan langkah penting dalam penanganan masalah PMK, karena 
masyarakat harus memahami bahwa PMK pada hewan ternak ini tidak menimbulkan dampak ke manusia sepanjang pengolahan 
produk hewan ternak dilakukan dengan benar sehingga sangat aman dikonsumsi oleh manusia. Perlu diinformasikan juga bahwa 
menjelang Hari Raya Idul Adha, masyarakat tidak perlu ragu untuk membeli hewan kurban Sehingga edukasi terkait penanganan 
PMK ini perlu dilakukan secara masif melalui berbagai media baik media cetak, elektronik, serta media sosial. Inisiatif membentuk 
gerakan makan daging ternak aman juga dapat membantu edukasi penanganan PMK ini.  

Koordinasi dan kerjasama dengan seluruh instansi dan elemen terkait 
Permasalahan PMK telah menjadi permasalahan publik yang tentunya menjadi tanggungjawab pemerintah. Pemerintah dalam hal 
ini Provinsi Jawa Timur harus hadir di tengah masyarakat untuk turut serta aktif menangani masalah PMK. Melalui Dinas 
Peternakan, upaya penanganan PMK harus segera terselesaikan dengan baik, mengingat usaha ternak juga menyumbang 
pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu bekerjasama dengan bebagai elemen instansi baik dari 
kalangan pemerintahan (Polda, BPBD, Kementerian Pertanian) swasta (Corporate Social Responsibility), akademisi (Fakultas 
Peternakan), media (cetak dan elektronik), dan masyarakat (babinsa, babinkamtibmas, kecamatan/kelurahan, organisasi 
peternakan)  9 



KESIMPULAN 

Permasalahan PMK bukan permasalahan baru, namun perlu diwaspadai berbagai dampak yang ditimbulkan. Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur perlu bergerak cepat dan responsif dalam mengatasi hal ini. Masyarakat dapat dihimbau agar tidak 
terlalu panik dengan adanya PMK. Ke depan Pemerintah Provinsi bersama-sama dengan berbagai instansi dan masyarakat 
perlu bekerjasama mengatasi permasalahan PMK baik dari segi penyediaan sarana prasana, pembuatan vaksin, hingga 
pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang penularan PMK dan dampaknya. 
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LANGKAH STRATEGIS PENANGANAN MASALAH PMK 

(PENYAKIT MULUT DAN KUKU) PADA HEWAN TERNAK 

• PMK menyerang hewan ternak di Jawa Timur 
• PMK adalah virus yang sangat menular dan 

menyerang hewan berkuku belah 
• Gejala yang ditimbulkan PMK yaitu munculnya deman 

tinggi, tidak nafsu makan, hipersativasi, kehilangan 
berat badan, pembengkakan kelenjar submandibular, 
luka melepuh pada mulut bagian dalam dan daerah 
sekitar kuku 

• PMK dapat berimbas pada ekonomi nasional dan 
mengancam kelestarian populasi hewan ternak yang 
dapat mengakibatkan hilangnya produktivitas usaha 
ternak sapi. 

Bagaimana Virus PMK Dapat 

Menyebar? 
Virus ini biasanya ditularkan ke hewan yang 
sehat melalui kontak dengan hewan yang 
terinfeksi, produk hewani, dan terkontaminasi 
fomites, orang dan udara (Ali et al., 2022).  

Membangun Trust  
(Kepercayaan) Masyarakat 

Edukasi ke masyarakat bahwa PMK bukan 
merupakan penyakit zoonosis sehingga aman 
dikonsumsi oleh manusia.  

Dampak Ekonomi Yang Ditimbulkan  
Oleh PMK  

Potensi penurunan usaha ternak akan 
mempengaruhi nilai pertumbuhan ekonomi Jawa 
Timur pada Triwulan ke-2.  Berimbas pada 
kesejahteraan peternak karena distribusi usaha 
ternak mengalami hambatan sehingga dapat 
menyebabkan NTP menurun. Peternak akan 
merugi jika banyak hewan yang mati atau sakit 
sehingga tidak laku untuk dijual ke pasaran 

 
 Sarana Prasarana dan SDM Pemerintah 

dalam Penanganan PMK 

Penanganan PMK membutuhkan penyediaan 
sarana dan prasarana hingga insentif petugas 
yang menangani masalah PMK di lapangan. 
Beberapa sarana yang dibutuhkan dalam 
penanganan PMK antara lain obat-obatan, 
vitamin, hasmat, alat semprot, vaksin, insentif 
peternak, dll 

Penyediaan sarana dan prasarana yang 
memadai 

Percepatan vaksinasi pada hewan ternak 

Peningkatan sosialisasi dan edukasi pada 
masyarakat terkait PMK 

Koordinasi dan kerjasama dengan 
seluruh instansi dan elemen terkait 
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