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I. PENDAHULUAN



• Setiap tahun, tepatnya tanggal 10
Dzulhijjah, umat Islam di seluruh
dunia memperingati Idul Adha atau
Hari Raya Kurban. Pada hari itu
diperingati peristiwa kurban, yaitu
ketika Nabi Ibrahim bersedia
mengorbankan puteranya, Ismail,
untuk Allah. Kemudian sembelihan
itu digantikan oleh-Nya dengan
domba.

• Ada dua kegiatan penting pada Idul
Adha yaitu shalat Id pada pagi hari,
dilanjutkan dengan penyembelihan
hewan kurban dan pembagian
dagingnya kepada yang berhak.



Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada kegiatan penyembelihan hewan kurban
dan pembagian dagingnya, antara lain :

• Hewan kurban yang tidak memenuhi persyaratan syariat Islam dapat menimbulkan
keresahan masyarakat.

• Hewan kurban yang tidak sehat dapat menularkan penyakit ke hewan lainnya
(penyakit ngorok, orf, anthrax, dll.) atau kepada manusia (zoonosis, antara lain
anthrax, brucellosis, TBC, dll.)

• Berkumpulnya hewan dalam jumlah yang banyak dalam satu lokasi dan satu waktu,
jika tidak dikelola dengan baik, dapat meningkatkan risiko munculnya penyakit
hewan menular dan zoonosis.

• Kebutuhan hewan kurban di satu wilayah dapat menyebabkan meningkatnya arus
lalulintas hewan. Jika tidak dikelola dengan baik, maka dapat meningkatkan risiko
munculnya penyakit hewan menular dan zoonosis, bahkan juga penyakit hewan
eksotik. Penyakit hewan eksotik merupakan penyakit hewan menular yang tidak ada
di Indonesia (misalnya penyakit sapi gila dan Rift Valley Fever), atau pernah ada
namun sudah dapat diberantas (penyakit mulut dan kuku/PMK). Namun pada bulan
Mei 2022 sudah dilaporkan beberapa kasus PMK pada sapi di daerah tertentu di
Indonesia.



Kurang memenuhi aspek kesejahteraan hewan

Salah menyembelih

Tangan penderita anthrax kulit



• Tingginya kesadaran dan niat berkurban
menyebabkan munculnya tempat - tempat
pemotongan hewan darurat seperti di halaman
masjid, halaman sekolah, pinggir jalan,
lapangan, dan tempat - tempat terbuka lainnya.

• Waktu penyembelihan serentak sedangkan
ketersediaan juru sembelih tidak sebanding
dengan jumlah tempat pemotongan hewan
kurban. Akibatnya bermunculan tukang
sembelih hewan dadakan tanpa pengetahuan
dan keterampilan yang memadai.

• Penyembelihan hewan kurban dan penanganan
dagingnya pada umumnya masih dilakukan
secara tradisional, serba darurat, apa adanya,
dan kurang memperhatikan aspek
kesejahteraan hewan, higiene sanitasi dan
kesehatan lingkungan.



Sangat penting untuk mengetahui bagaimana cara menangani hewan dan daging kurban
yang baik dan benar, antara lain dengan mempelajari :

1. Dasar hukum kegiatan penanganan hewan dan daging kurban.

2. Persyaratan hewan kurban.

3. Penanganan hewan kurban.

4. Penyembelihan hewan kurban.

5. Penanganan daging hewan kurban.

6. Persyaratan Tempat Pemotongan Hewan Ruminansia (TPHR) Kurban.

7. Kepanitiaan kurban.

Jangan dilupakan juga, butir 1 sampai dengan 7 harus dilaksanakan dalam suasana
pengendalian pandemi Covid-19 dan juga kewaspadaan terhadap menyebarnya PMK.

Berdasarkan hal tersebut di atas Pemerintah melaksanakan pembinaan penanganan
hewan kurban dan dagingnya, baik kepada petugas, panitia kurban, Dewan Kemakmuran
Masjid (DKM), juru sembelih mau pun masyarakat





II.  DASAR HUKUM



1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan;

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

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

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

5. SNI 99003 tahun 2018 tentang Penyembelihan Halal pada Hewan Ruminansia.

Pada masa pandemi Covid-19, pelaksanaan penanganan hewan dan daging kurban
juga didasarkan atas :
- Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian

Pertanian, Nomor 0008/SE/PK.320/F/06/2020 tanggal 08 Juni 2020 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Kurban Dalam Situasi Wabah Bencana Non Alam Corona Virus
Disease (Covid-19), yang mengatur penerapan jaga jarak fisik (physical atau spacial
distancing), higien personal, dan sanitasi di tempat penjualan/penampungan
dan,pemotongan hewan kurban.



Selanjutnya telah diterbitkan :

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 403/Kpts/PK.300/M/5/2022 tentang Penetapan
Daerah Wabah PMK Pada Beberapa Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur (Mojokerto,
Gresik, Sidoarjo dan Lamongan),

2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/PK.300/M/5/2022 tentang Penetapan
Daerah Wabah PMK di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh,

3. Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 03/SE/PK.300/M/5/2022 tentang Pelaksanaan
Kurban dan Pemotongan Hewan Dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku,

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 32 tahun 2022 tentang Hukum dan
Panduan Pelaksanaan Kurban Saat Kondisi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku.

3 M = Mencuci tangan,

Memakai masker

Menjaga jarak



Dalam upaya mencegah muncul dan menyebarnya penyakit
hewan menular, termasuk penyakit hewan eksotik, semua pihak
yang terlibat di dalam tata niaga hewan, khususnya hewan
kurban, agar :

1. Mematuhi persyaratan lalulintas hewan, baik lalulintas hewan
antarprovinsi, antarkabupaten/kota dalam satu provinsi atau
di dalam kabupaten/kota (lokal),

2. Menerapkan biosekuriti ketat,

3. Teliti dalam jual beli hewan kurban,

4. Segera atau selalu berkonsultasi dengan Dinas Peternakan
atau yang menangani fungsi kesehatan hewan dan kesmavet
setempat untuk informasi yang lebih lengkap



2.1. Persyaratan Administrasi Lalulintas Hewan 

1. Sertifikat Veteriner (SV) atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari
pejabat otoritas veteriner di daerah asal, yang memuat informasi :

a. Nama dan alamat lengkap pemilik hewan, 

b. Jenis dan jumlah hewan serta jenis kelamin hewan, 

c. Daerah asal hewan, 

d. Status kesehatan hewan, dipastikan sehat saat dilalulintaskan, 

e. Status dan situasi penyakit hewan di daerah asal : pastikan hewan berasal dari
daerah yang sedang tidak dilanda wabah penyakit hewan menular,

2. Rekomendasi pemasukan hewan dari pejabat otoritas veteriner kabupaten/kota
atau pejabat otoritas veteriner provinsi daerah penerima sesuai dengan
kewenangannya

3. Surat keterangan asal yang diterbitkan Dinas Peternakan atau yang menangani
fungsi kesehatan hewan di daerah asal,



2.2. Menerapkan biosekuriti 

1. Menerapkan biosekuriti ketat
supaya agen penyebab
penyakit tidak masuk ke
dalam unit farm atau tidak
menyebar ke luar, misalnya
membatasi orang yang
keluar/masuk kandang.

2. Selalu menjaga kebersihan
kandang. Secara berkala
melaksanakan desinfeksi
atau suci hama kandang dan
peralatannya.



2.3
.

Pengendalian Pemotongan Ruminansia Betina Produktif

Diingatkan juga bahwa ternak ruminansia betina
produktif dilarang disembelih karena merupakan
penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan
penelitian, pemuliaan, atau pengendalian dan
penanggulangan penyakit hewan (ayat 2 Pasal 18 dari
UU Nomor 18 Tahun 2009

Ternak betina produktif adalah :

a. Ruminansia besar yaitu sapi dan kerbau yang
melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di
bawah 8 tahun,

b. Ruminansia kecil yaitu kambing dan domba yang
melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di
bawah 4 tahun 6 bulan,

Penentuan status produktif atau tidak produktif dari
ternak ruminansia betina dilakukan oleh tenaga
kesehatan hewan.





2.4. Penyembelihan di luar RPHR

Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan
harus dilakukan di rumah potong,serta mengikuti
cara penyembelihan yang memenuhi kaidah
kesehatan masyarakat veteriner dan
kesejahteraan hewan (ayat 1 Pasal 61 dari UU
Nomor 18 Tahun 2009).

Ketentuan mengenai pemotongan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas
dikecualikan bagi pemotongan untuk kepentingan
hari besar keagamaan, upacara adat, dan
pemotongan darurat (ayat 4 Pasal 61 UU Nomor 18
Tahun 2009).

Pemotongan hewan potong untuk keperluan
upacara keagamaan dapat dilakukan di luar rumah
potong hewan apabila di suatu kabupaten/kota
belum memiliki rumah potong hewan, atau
kapasitas pemotongan di rumah potong hewan
yang ada tidak memadai (Pasal 11 dan Pasal 12
dari PP Nomor 95 Tahun 2012).



2.5. Penyembelihan Hewan Kurban

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114 Tahun 2014
mengatur :

1. Persyaratan dan penanganan hewan kurban :

2. Persiapan pemotongan hewan kurban,

3. Penyembelihan hewan kurban dan penanganan
produknya,

4. Pembinaan dan pengawasan.

SNI 99003 : 2018 – Penyembelihan Halal pada Hewan
Ruminansia, dengan ruang lingkup persyaratan dan
prosedur :

1. Manajemen pra penyembelihan, penyembelihan dan
pasca penyembelihan,

2. Manajemen pengemasan, pelabelan dan penyimpanan,

3. Manajemen transportasi,

4. Manajemen fasilitas higien dan sanitasi,

pada proses produksi daging ruminansia halal, termasuk
produk samping, di RPHR



Masih banyak yang harus diperbaiki agar penyembelihan
sapi/kerbau dapat dilaksanakan dengan baik.

Harus digarisbawahi bahwa “belum memenuhi persyaratan teknis
penyembelihan” jangan dulu diartikan sebagai sesuatu yang
“tidak halal”. Kita harus hati-hati mengeluarkan pernyataan halal
dan tidak halal.

Di dalam buku manual ini, yang dibahas adalah dari aspek teknis
penyembelihannya saja. Pernyataan yang dikeluarkan hanya :

- memenuhi persyaratan teknis penyembelihan, atau

- tidak memenuhi persyaratan teknis penyembelihan



III.  TARGET



AMAN tidak mengandung bahaya yang dapat mengganggu atau
membahayakan kesehatan manusia

a. Bahaya fisik (debu, abu, bulu, rambut, rumput serta serpihan kayu, kaca, plastik
atau logam, dll.).

b. Bahaya biologi (virus, bakteri, parasit, jamur).

c. Bahaya kimia (pestisida, logam berat, racun, antibiotika, hormon, desinfektan, dll.).

Contoh bahaya fisik

Tanpa alas  …
langsung menyentuh
lantai, tanah atau
rumput

Menyentuh kaki ………



Contoh bahaya biologik

Terjadi penumpukan hewan kurban
pasca sembelih, tidak segera dikuliti
dan tidak segera dikeluarkan
jeroannya. Mikroba atau isi lambung
dan usus di dalam tubuh hewan
kurban yang mati akan mempercepat
proses pembusukan

Jika berada pada suhu kamar atau dalam kondisi tidak dingin
dalam waktu yang relatif lama, misalnya merecah daging,
membagi daging dan mengemas daging lebih dari 4 jam, maka
daging dapat menjadi cepat busuk.



- Bukan sarana yang semestinya
yang dipakai untuk merecah
daging.

- Kondisi kotor
- Sifat kayu berpori, sulit

dibersihkan, mengandung
banyak mikroba

Kontaminasi silang mikroba pada daging
akibat bercampur dengan jeroan !

…dan lain-lain….



Contoh bahaya kimia

Kantong plastik keresek berwarna, terutama
hitam, kebanyakan merupakan produk daur ulang
yang sering dipakai untuk mewadahi makanan.
Dalam proses daur ulang tersebut riwayat
pemakaian sebelumnya tidak diketahui, apakah
bekas wadah pestisida, limbah rumah sakit,
kotoran hewan atau manusia, limbah logam
berat, dll. Dalam proses tersebut juga
ditambahkan berbagai bahan kimia yang
menambah dampak bahaya bagi kesehatan

Ternak potong sakit dan diobati dengan antibiotika namun tidak
sembuh. Ternak tersebut disembelih. Waktu penyembelihan
hanya berjarak kurang dari 5 hari sejak pemberian antibiotika.
Daging ternak tersebut mungkin masih mengandung sisa atau
residu antibiotika



Daging yang tidak aman, misalnya mengandung banyak mikroba atau kuman-kuman, termasuk mikroba
penyebab mencret atau penyakit menular (bakteri TBC, tipus, dll.) akan sangat membahayakan kesehatan
masyarakat.



SEHAT berpenampilan baik, tidak menyimpang, etis, dapat

diterima oleh masyarakat, layak dikonsumsi dan
mengandung zat gizi dalam jumlah yang cukup.

Sesaat setelah hewan disembelih :

a. Daging nampak berkaca-kaca.
Warna merah cerah (tergantung
jenis dan umur hewan).

b. Padat dan kenyal (elastik). Bila
ditekan dengan jari, tidak akan
terlihat bekas tekanan.

c. Walaupun mengandung 75 ~
80% air, daging tidak lembab.
Dengan tekanan yang tinggi,
hanya sedikit cairan yang dapat
dikeluarkan dari daging.



UTUH murni atau wholesome yaitu tidak dikurangi atau
tidak ditambah sesuatu zat apapun.

Daging kurban dijamin utuh. Namun dalam konteks keseharian, pemalsuan daging dapat terjadi, misalnya :
- daging sapi dapat menjadi tidak utuh karena dicampur dengan daging hewan lain, misalnya daging kuda,

atau bahkan daging babi, namun tetap ditawarkan sebagai daging sapi.

- Daging ayam dicampur dengan bahan pengawet.

- Menambah bobot daging yang dijual dengan cara :
• Sebelum disembelih, sapi diberi atau dipaksa minum sangat berlebihan. Sapi tersiksa. Daging sapi

tersebut (daging glonggongan) beraspek pucat, konsistensi lembek, permukaannya basah karena
mengandung air dalam jumlah sangat banyak dan mudah busuk. Dijual dengan cara diletakkan di meja,
tidak digantung, dan harganya lebih murah

• Daging ayam disuntik air,

Pemalsuan daging merupakan kegiatan melanggar hukum





HALAL Tidak bertentangan dengan syariat Islam

a. Penyembelihan hewan yang dipersyaratkan halal, harus dilaksanakan secara
halal.

b. Sebelum, selama dan sesudah penyembelihan, produk hewan tersebut tidak
mengandung atau tidak bersentuhan dengan barang atau zat yang
diharamkan oleh Islam.

Setiap tahap penyembelihan hewan kurban harus
memenuhi persyaratan teknis sebagaimana
tercantum di dalam SNI 99003 : 2018



Agar target tercapai, semua pihak yang terlibat, khususnya panitia kurban, termasuk juru

sembelih :

1. Harus mempunyai NIAT atau KOMITMEN yang tinggi untuk dapat menghasilkan daging

kurban yang ASUH.

2. Mempunyai hati yang SABAR, tidak terburu-buru melaksanakan pekerjaan, setahap

demi setahap, terutama pada proses penyembelihan agar dihasilkan daging kurban yang

ASUH



IV.
PERSYARATAN 

HEWAN KURBAN



Hewan kurban adalah hewan yang memenuhi persyaratan syariat Islam untuk keperluan
ibadah kurban. Sapi, kerbau, domba dan kambing adalah hewan kurban yang umum di
Indonesia



Persyaratan hewan kurban berdasarkan Pasal 5 dari Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 114 tahun 2014 :

1. SEHAT

2. TIDAK CACAT

3. TIDAK KURUS

4. JANTAN

5. CUKUP UMUR

BERIKAN HEWAN YANG TERBAIK SEBAGAI HEWAN
KURBAN



SEHAT : tidak menunjukkan gejala sakit4.1.

Makan atau mengunyah rumput

Hewan berdiri atau berbaring dengan
kelompoknya;

Ketika dihampiri, hewan memandang
dengan tajam, biasanya langsung
berdiri jika sedang berbaring

TANDA TANDA UMUM HEWAN SEHAT



Berjalan teratur diatas keempat kakinya dan melihat kearah mana dia pergi;

Pernafasan tenang dan teratur.  Tidak batuk

Kulit mulus dan tidak ada luka;



Hewan dapat melihat.  
Mata jernih dan terang.
Selaput lendir mata basah dan berwarna
merah muda

Tidak ada kotoran atau eksudat dari mata,
hidung atau mulut;

Tidak ada pembengkakan pada kepala;



Hewan tidak kekurangan cairan, ditandai dengan kulit yang elastis dan
lemas. Jika dicubit, kulit terangkat ke atas. Jika dilepaskan, kulit
kembali dengan cepat.



Tidak ada tanda-tanda diare :
• Anus bersih, kering dan

tertutup.
• Feses normal (tidak keras,

tidak lunak, tidak encer).



TANDA TANDA HEWAN SAKIT

• Tidak makan, lesu

• Terbaring atau berdiri dengan kepala menunduk

• Berdiri atau berbaring, terpisah dari yang lain 

• Ketika digampiri, hewan tidak memandang, tetap

berbaring, resah atau gemetar. Bereaksi dengan

hebat dan bersuara. Pernafasan terburu-buru

atau tidak teratur. Pernafasan sangat cepat

• Tidak berjalan atau pincang.

• Menggerakkan kepala secara tidak normal,

kesatu sisi atau ke atas.

• Kepala terkulai.

• Berjalan ditempat.

• Tidak berjalan dengan kelompoknya.

• Kulit tidak lemas, tidak elastis. Jika dicubit, kulit
terangkat dan tidak kembali dengan segera

• Ada kotoran atau eksudat dari mata, hidung atau

mulut. Kotoran berair, bernanah atau berdarah.

• Ada pembengkakan dan rasa nyeri

• Ada kotoran atau keluaran (ludah, darah,

makanan) dari mulut.

• Ada luka atau borok di mulut.

• Mata buram, ada eksudat, mata merah,

• hewan tidak dapat melihat,

• kelopak mata ketiga menutupi mata

DAN LAIN LAIN ………………



pucat

Turgor kulit 
menurun



Tanda tanda diare



TIDAK CACAT : Anggota tubuhnya lengkap. Hewan
tidak buta, tidak pincang, tanduk tidak patah, ekor tidak
putus, daun telinga tidak rusak

4.2.

TIDAK CACAT

Telinga rumpung pada domba
garut (ciri khas ras, bukan
cacat)

Telinga berlubang karena dipasang
nomor telinga (ear tag);



HEWAN (menjadi) CACAT

Tanduk patah

Pemeliharaan hewan yang buruk menyebabkan hewan menjadi cacat atau tidak
sempurna

Kuku “rusak”



TIDAK KURUS : penampilan serasi, tidak terlihat penonjolan
rusuk, tulang punggung, tulang pinggul dan legok lapar. Otot-
otot pantat berisi.

4.3.

TIDAK KURUS



Jantan, tidak dikebiri, buah zakar lengkap 2 buah,
simetris

4.4.

JANTAN, TIDAK KEBIRI, BUAH ZAKAR LENGKAP, SIMETRIS



JANTAN, ADA KELAINAN PADA ALAT KELAMINNYA

BUAH ZAKAR MENGECIL ATAU KECIL !

BUAH ZAKAR SANGAT TIDAK SIMETRIS !



MASIH ADA YANG MEMOTONG 
TERNAK RUMINANSIA BETINA 
SEBAGAI HEWAN KURBAN !



CUKUP UMUR,
diketahui dari catatan kelahiran atau kondisi gigi hewan

4.5.

GIGI RUMINANSIA

a. Gigi tetap berjumlah 32 buah, terdiri dari :
‐ gigi seri , 4 pasang atau 8 buah, hanya pada rahang bawah depan,
‐ gigi molar, 3 pasang pada rahang bawah dan 3 pasang pada rahang atas,
‐ gigi pre molar, 3 pasang pada rahang bawah dan 3 pasang pada rahang atas,

b. Gusi rahang atas depan menjadi keras, bisa sebagai pengganti gigi (dental pad),
c. Perubahan pada gigi seri dipakai untuk pendugaan umur hewan.
d. Gigi seri, terdiri dari gigi sentral, gigi intermediate 1, gigi intermediate 2 dan gigi sudut

Gigi seri susu tumbuh dan digantikan oleh gigi seri permanen (gigi tetap, gigi dewasa) pada
umur tertentu.
Semakin tua umur ternak, jarak antargigi tetap semakin longgar atau renggang.



GIGI SAPI/KERBAU

Kurang dari 1 tahun, 
4 pasang gigi seri susu  

1,5 ~ 2 tahun
1 pasang gigi seri depan dewasa sudah
tumbuh menggantikan gigi seri depan susu

2,5 ~ 3 tahun
2 pasang gigi seri depan dewasa sudah
tumbuh menggantikan gigi seri depan susu

3,5 ~ 4 tahun
3 pasang gigi seri depan dewasa sudah
tumbuh menggantikan gigi seri depan susu

4 ~ 4,5 tahun
1 pasang gigi seri depan dewasa sudah
tumbuh menggantikan gigi seri depan susu

Gigi seri mulai aus pada
umur 5 tahun, dst

Sumber : Vervandi, SPt dalam www.sapibagus.com



Sapi umur 1 tahun, gigi seri susu bagian dalam terasah seluruhnya

Sapi umur 1,5 tahun, gigi seri susu luar terasah seluruhnya



2 tahun



Di atas 2 tahun. Gigi seri depan dewasa sudah tumbuh menggantikan gigi seri depan susu

1. Gigi seri depan dewasa (gigi
tetap)

2. Gigi seri depan susu (gigi susu)

1 2

12

PERSYARATAN UMUR SAPI/KERBAU KURBAN



Proses pergantian gigi



GIGI DOMBA/KAMBING

Umur kurang dari 1 tahun Umur 1 ~ 2 tahun Umur 2 ~ 3 tahun

Umur 3 ~ 4 tahun Umur lebih dari 4 tahun Tua

Sumber : Sheep & Goat Specialist, Western Maryland Research & Education Center, University of Maryland



Di atas 1 tahun. Gigi seri depan dewasa sudah tumbuh menggantikan gigi seri depan susu

1 2

1. Gigi seri depan
dewasa (gigi tetap)

2. Gigi seri depan
susu (gigi susu)

1 2

PERSYARATAN UMUR DOMBA/KAMBING KURBAN



Domba/kambing umur di bawah 11 bulan



Tampak 1 pasang gigi seri dewasa Tampak 2 pasang gigi seri dewasa

Gigi seri dewasa akan membesar dan memanjang



Pergantian gigi susu menjadi
gigi tetap

Terlalu tua untuk dijadikan hewan
kurban ?



V.
ALUR 

PENYEMBELIHAN 
HEWAN KURBAN



CONTOH ALUR PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN

SEBELUM 
PENYEMBELIHAN

PENYEMBELIHAN

PASCA 
PENYEMBELIHAN

PENANGANAN HEWAN KURBAN  

PEMERIKSAAN ANTEMORTEM

PEREBAHAN HEWAN

PENYEMBELIHAN

PENYELESAIAN PENYEMBELIHAN
‐ PEMISAHAN KEPALA, EKSTREMITAS 

(KAKI BAWAH) DAN EKOR
‐ PENGULITAN
‐ PENGELUARAN JEROAN
‐ PENANGANAN KARKAS 

PEMERIKSAAN POST MORTEM

PENGEMASAN 

PENDISTRIBUSIAN DAGING



Tergantung pada sarana prasarana TPH Kurban, tahapan pemotongan kepala, ekstremitas (kaki
bawah) dan ekor dapat dilakukan di tempat penyembelihan atau di tempat penyelesaian
penyembelihan

Pengulitan, 
Posisi badan sapi tidak digantung

Pengulitan,
Posisi badan sapi digantung

Pemotongan kepala

Pemotongan kaki bawah

Pemotongan ekor

Pengulitan

Pemotongan kepala

Pemotongan ekor

Badan sapi diangkat dan ditempatkan di atas
skinning cradle serta dipindahkan dari tempat
penyembelihan ke tempat penyelesaian
penyembelihan

Pemotongan kaki bawah

Pengulitan



VI.
PENANGANAN 

HEWAN KURBAN



Penanganan hewan harus memperhatikan kesejahteraan hewan

KESEJAHTERAAN HEWAN, disingkat kesrawan, adalah segala urusan yang
berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku
alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari
perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan
manusia (UU No. 18 Tahun 2009).

Hewan, termasuk hewan kurban yang akan disembelih, harus :
• Bebas dari rasa lapar dan haus,
• Bebas dari ketidaknyamanan,
• Bebas dari sakit, luka dan penyakit,
• Bebas dari rasa takut dan tertekan (stress),
• Bebas mengekspresikan perilaku alaminya.



Penerapan kesejateraan hewan yang
baik akan memberikan keuntungan
antara lain :

a. Darah keluar dengan sempurna
sehingga mencegah pertumbuhan
mikroba dan menghambat
aktivitas enzim sehingga daging
tidak mudah busuk,

b. Bau daging lebih segar,

c. Warna daging cerah,

d. Waktu pengeluaran darah lebih
singkat,

e. Otot daging rileks/tidak tegang
sehingga kualitas daging lebih
baik. Bila dimasak cepat menjadi
lunak.

Sapi mengalami stress akut,
menghasilkan daging PSE : Pale,
Soft, Eksudative (pucat, lembek,
basah)

Sapi mengalami stress kronis di
farm atau selama perjalanan,
menghasilkan daging DFD : Dark,
Firm, Dry (gelap, keras, kering)

DAGING NORMAL : merah, kenyal,
lembab



Kesrawan diterapkan pada semua tahapan penyembelihan :
‐ Penanganan hewan di tingkat peternak (farm),
‐ Saat hewan dinaikkan ke kendaraan pengangkut,
‐ Selama pengangkutan,
‐ Saat diturunkan dari kendaraan pengangkut,
‐ Perlakuan di tempat penampungan/penjualan/pasar hewan,
‐ Menggiring atau membawa hewan ke tempat pemotongan
‐ Merebahkan hewan,
‐ Penyembelihan hewan,



1. Partisi atau penyekat terbuat dari bahan yang tidak
menyakiti, melukai, dan/atau menyebabkan stress
pada hewan;

2. Memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup;

3. Bersih dan kuat;

4. Hewan dapat bergerak, dan terlindung dari cuaca
yang ekstrim;

5. Berkapasitas sesuai dengan jenis dan jumlah hewan
kurban;

6. Lantai atau alas tidak licin, mudah dibersihkan dan
didesinfeksi;

7. Khusus untuk kendaraan pengangkut
domba/kambing, dapat dirancang maksimal 2 tingkat
dengan ketinggian yang cukup untuk memungkinkan
hewan dapat berdiri dengan normal

PERSYARATAN KENDARAAN PENGANGKUT HEWAN 



PENANGANAN HEWAN KURBAN

1. Pemisahan hewan :
a. Antara hewan yang lama dengan yang baru datang berdasarkan jenisnya,

b. Antara hewan yang sakit, cacat atau pincang, dengan hewan yang sehat,

c. Antara hewan agresif dengan hewan lainnya.

2. Tidak memakai kekerasan atau suara berlebihan yang dapat membuat hewan panik dan stress ketika
mengendalikan hewan.

3. Tidak memakai alat pengendali yang dapat melukai hewan.

4. Jika hewan diikat dengan tali, maka tali yang dipakai dibuat dari bahan yang tidak melukai hewan.
Panjang tali cukup dan memadai,

5. Pemantauan hewan minimal 2 kali sehari untuk memastikan kondisi hewan tetap baik dan sehat.

6. Penyediaan dan pemberian pakan dan minum dengan kuantitas dan kualitas yang cukup. Hewan mudah
menjangkau air minum dan pakan.

7. Pembersihan kandang setiap hari.



Hewan kurban ditempatkan sesuai dengan jenisnya

Terlindung dari panas dan hujan.  Jangan lupa, diberi pakan dan air minum !





a

a

b

b

sederhana

RAMPA (LOADING/UNLOADING DECK)

Di RPHR, permanen
Portable :

a. Bagian I, tingginya

disesuaikan dengan tinggi

lantai bak kendaraan truk

(120 cm),

b. Bagian II, tingginya

disesuaikan dengan tinggi

lantai bak kendaraan pick up







BELUM MEMENUHI KAIDAH KESEJAHTERAAN HEWAN

KepanasanMelompat, risiko kaki patah Harus sering dipantau

kehujanan
tersiksa



VII.
PEMERIKSAAN 
ANTEMORTEM



Petugas kesehatan hewan(dokter hewan/medik veterner, paramedik veteriner) akan memeriksa :
a. Dokumen hewan dari daerah asal
b. KESEHATAN HEWAN DAN KELAYAKAN HEWAN SEBAGAI HEWAN KURBAN DI TEMPAT

PENAMPUNGAN/PENJUALAN.
c. Pemeriksaan sebelum pemotongan (antemortem) yang dilakukan maksimal 24 jam sebelum

penyembelihan

Hal-hal yang menjadi fokus pada pemeriksaan antemortem antara lain:

a. Sikap hewan potong pada saat berdiri dan bergerak yang dilihat dari segala arah,

b. Lubang kumlah (hidung, telinga, anus) serta selaput lendir mulut, mata dan cermin hidung,

c. Kulit serta kelenjar pertahanan (limfonodus ln.) submaxillaris, ln. parotidei, ln. prae scapularis
dan ln. inguinalis,

d. Indikasi pemberian hormon dan antibiotika,

e. Pengukuran suhu tubuh,

f. Dilaksanakan uji laboratorik jika terdapat kecurigaan tentang adanya penyakit yang tidak dapat
diketahui dalam pengamatan.









Kewaspadaan tinggi terhadap muncul dan menyebarnya Penyakit Mulut dan Kuku serta penyakit anthrax

pada hewan !

PENYAKIT MULUT DAN KUKU

PMK disebabkan oleh virus, menyerang hewan berkuku genap antara lain ruminansia (sapi, kerbau, domba, kambing), babi,
dll.

PMK ditularkan oleh kontak langsung, seperti ketika hewan sehat menyentuh, menggosok, atau menjilati hewan yang sakit.

Virus PMK dapat menyebar secara aerosol tergantung pada suhu lingkungan dan kelembaban.

Hewan juga dapat terinfeksi dari makanan/pakan terkontaminasi atau melalui kontak dengan benda-benda yang
terkontaminasi (fomites).

Virus PMK dapat ditemukan pada pakaian, sepatu, kendaraan dan bahkan pada wajah orang-orang yang telah kontak
dengan hewan yang terinfeksi. PMK tidak bersifat zoonosis.

Masa inkubasi 1 ~ 14 hari.

Gejala paling umum dari PMK adalah demam dan pembentukan lepuh, bisul serta koreng pada mulut (lidah, bantalan gigi,
gusi, langit-langit lunak), lubang hidung, moncong, kaki, dan puting. Lesi kaki terjadi pada daerah band koroner dan sela
jari kaki.

Ternak yang terinfeksi biasanya depresi, enggan bergerak, dan hilang nafsu makan, yang dapat menyebabkan penurunan
produksi susu, berat badan, dan buruknya pertumbuhan.

Hewan terinfeksi juga mungkin memiliki cairan hidung dan air liur berlebihan.



1. Jika melihat hewan kurban dengan tanda-
tanda di atas :
a. Hewan diisolasi. Pisahkan dengan

hewan lainnya.
b. Laporkan cepat kepada petugas dinas

peternakan atau yang menangani
kesehatan hewan di kabupaten/kota
dan provinsi.

2. Ikuti petunjuk dinas setempat tentang
pembelian dan penanganan hewan kurban



Fatwa MUI Nomor 32 Tahun 2022 :
1. Hewan yang dijadikan kurban adalah hewan yang sehat, tidak cacat seperti buta, pincang, tidak terlalu kurus dan tidak dalam keadaan sakit serta

cukup umur,

2. Hukum berkurban dengan hewan yang cacat, sakit atau terjangkit penyakit ditafshil (dirinci) sebagai berikut :

a. Jika cacat atau sakitnya termasuk kategori ringan seperti pecah tanduknya atau sakit yang tidak mengurangi kualitas dagingnya, maka

hewannya memenuhi syarat dan hukumnya sah,

b. Jika cacat atau sakitnya termasuk kategori berat seperti hewan dalam keadaan terjangkit penyakit yang membahayakan kesehatan, mengurangi

kualitas daging, hewan buta yang jelas, pincang yang jelas, sangat kurus, maka hewan tersebut tidak memenuhi syarat dan hukum berkurban

dengan hewan tersebut tidak sah,

3. Hukum berkurban dengan hewan yang terkena PMK :

a. Hukum berkurban dengan hewan yang terkena PMK, ditafshil sebagai berikut :

- Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori ringan, seperti lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan, dan

keluar air liur lebih dari biasanya, hukumnya sah dijadikan sebagai hewan kurban,

- Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat, seperti lepuh pada kuku sehingga terlepas dan/atau menyebabkan

pincang/tidak bisa berjalan, serta menyebabkan sangat kurus, hukumnya tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban,

- Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK dalam rentang waktu yang dibolehkan berkurban (10 ~

13 Dzulhijjah), maka hewan ternak tersebut sah dijadikan sebagai hewan kurban,

- Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK lewat rentang waktu yang dibolehkan berkurban (10 ~

13 Dzulhijjah), maka sembelihan hewan tersebut dianggap sedekah, bukan hewan kurban,

b. Pelubangan pada telinga hewan dengan ear tag atau pemberian cap pada tubuhnya sebagai tanda hewan sudah divaksinasi atau sebagai

identitasnya, tidak menghalangi keabsahan sebagai hewan kurban

4. Dalam hal terdapat pembatasan pergerakan ternak dari daerah wabah PMK ke daerah lain yang menyebabkan kurangnya

persediaan (stok) maka :

a. Dapat berkurban di daerah sentra ternak baik secara langsung mau pun tidak langsung dengan mewakilkan kepada orang lain,

b. Berkurban melalui lembaga sosial keagamaan yang menyelenggarakan pemotongan hewan kurban dari sentra ternak.



Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 03/SE/PK.300/M/5/2022 : memuat diantaranya mitigasi risiko

pelaksanaan kegiatan kurban.

No PERSYARATAN
Tempat Penjualan 

Hewan Kurban
TPHR Kurban di 

Luar RPHR 
(1) (2) (3) (4)
1. Ijin dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ✓ ✓

2. Memiliki lahan yang cukup sesuai dengan jumlah
hewan

✓ ✓

3. Memiliki pagar, pembatas atau atau tindakan tertentu
agar hewan tidak berkeliaran dan tidak
memungkinkan hewan peka lainnya masuk

✓ ✓

4. Tersedia fasilitas penampungan limbah. Limbah tidak
boleh dikeluarkan sebelum didesinfeksi, dibakar atau
dimusnahkan

✓ ✓

5. Tersedia fasilitas dan bahan untuk tindakan
pembersihan dan desinfeksi terhadap orang,
kendaraan, peralatan, hewan serta limbah

✓ ✓

6. Tersedia tempat isolasi untuk hewan yang ditemukan
terduga PMK atau sakit

✓ ✓

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

✓ ✓

8. Tersedia fasilitas penampungan hewan - ✓

(butir 2 sd 7)
9. Tersedia fasilitas pemotongan hewan yang memenuhi

persyaratan higien sanitasi
- ✓

10. Tersedia fasilitas air bersih yang cukup - ✓

11. Tersedia fasilitas perebusan - ✓

Untuk penyembelihan hewan di RPHR :

1. Tindakan yang dilakukan harus memperhatikan status daerah :

daerah wabah atau tertular, daerah terduga atau daerah bebas

PMK,

2. Di daerah wabah, tertular atau terduga PMK :

a. Tersedia fasilitas perebusan kepala, jeroan, ekor dan

tulang serta fasilitas penggaraman,

b. Jika dimungkinkan, dilakukan pemisahan kelenjar

pertahanan, pelayuan, pemeriksaan pH dan deboning,

c. dll

3. Di daerah bebas PMK :

a. Tindakan terhadap hewan terduga PMK : ditunda

pemotongannya, diisolasi dan diambil spesimennya lalu

dimusnahkan tanpa menunggu hasil pemeriksaan,

b. Jika pada pemeriksaan postmortem, teridentifikasi atau

terduga PMK, maka :

- Kepala, jeroan, ekor, kaki dan tulang harus

dimusnahkan,

- Jika dimungkinkan, dilakukan pemisahan kelenjar

pertahanan, pelayuan, pemeriksaan pH dan deboning

atau daging direbus dalam air mendidih selama 30

menit

- dll

DALAM PENERAPANNYA, HARUS BERKONSULTASI

DENGAN PETUGAS KESEHATAN HEWAN



PENYAKIT ANTHRAX

ANTHRAX (radang limpa) adalah penyakit hewan menular yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis, bersifat ganas,

menyerang ternak sapi, kerbau, domba, kambing, kuda, babi, burung unta dan hewan lainnya seperti tikus, marmot dan mencit.

Anthrax sangat ditakuti karena :

a. Bersifat zoonosa, dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya,

b. Angka kematian tinggi pada hewan penderita anthrax, bahkan juga pada manusia.

c. Bakteri anthrax dapat membentuk spora yang tahan hidup sampai 40 tahun di dalam tanah sehingga sulit diberantas.

Sumber penularan anthrax adalah :

a. hewan atau penderita anthrax;

b. bahan makanan asal hewan yang tercemar spora atau kuman anthrax;

c. tanah, tanaman dan air serta media lainnya yang tercemar spora atau kuman anthrax.

Mekanisme penularan anthtax pada manusia antara lain :

a. Penularan lewat kulit :

- Kontak langsung dengan kuman anthrax yang ada di tanah atau rumput, hewan yang sakit mau pun bahan-bahan yang

berasal dari hewan sakit seperti kulit, daging, tulang dan darah,

- Gigitan vektor atau pembawa kuman anthrax, misalnya lalat piteuk (Tabanus sp.)

b. Penularan lewat saluran pernafasan dimana spora terhirup orang yang mengerjakan bulu hewan (bulu domba),

c. Penularan lewat saluran pencernakan, misalnya memakan daging atau produk hewan (sate, dendeng, abon) dari hewan

penderita anthrax



Gejala anthrax pada hewan :
a. Masa inkubasi berkisar 1 ~ 3 hari atau 14 hari.

b. Bentuk per akut (sangat mendadak) : Sering terjadi pada domba dan kambing. Hewan tiba-tiba pusing dan berputar-putar,
gigi gemeretak, nafas berat, tinja dan kencing berdarah. Hewan mati mendadak karena pendarahan di otak

c. Bentuk akut :
- Diawali demam, gelisah, depresi, sesak nafas, detak jantung cepat tapi lemah, kejang dan mati;
- Pada sapi : pembengkakan sangat cepat di daerah leher, dada, sisi perut, pinggang dan kelamin luar. Dari lubang kumlah

(telinga, hidung, anus, kelamin) keluar cairan darah merah kehitaman, berbau amis, encer dan sulit membeku. Kematian
terjadi 1 ~ 3 hari setelah tampak gejala klinis.

d. Bentuk kronis : pada babi, terlihat luka lokal terbatas pada lidah dan tenggorokan. Penyakit berakhir setelah 10 ~ 36 jam
atau 2 ~ 5 hari. Babi dapat mati karena anthrax per akut tanpa gejala atau mati tercekik karena pembengkakan tenggorokan,
atau berangsur sembuh pada bentuk kronis yang ringan.

e. Pasca Mati :
- Bangkai cepat membusuk, cepat menggembung.
- Darah hitam seperti ter keluar dari anus, hidung dan mulut.
- Selaput lendir kebiruan.
- Penyembulan rektum dan pendarahan.

Gejala anthrax pada manusia :
a. Tipe kulit : demam, borok atau keropeng, berwarna hitam di tengahnya (cenang hideung).
b. Tipe pencernakan : Demam, muntah darah, sakit perut dan mencret
c. Tipe paru : demam, sesak nafas, batuk darah,
d. Tipe otak : sakit kepala, kaku kuduk, kesadaran menurun dan kejang



PENCEGAHAN ANTHRAX PADA HEWAN :

a. Menjaga kebersihan kandang,

b. Vaksinasi anthrax pada hewan di daerah endemis,

c. Melaksanakan prosedur penyembelihan hewan dengan baik dan benar :

- Ternak dipotong di RPHR,

- Ternak diistirahatkan minimal 12 jam sebelum disembelih,

- Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih (ante mortem) sesuai SOP,

- Penyembelihan dan penyelesaian penyembelihan, pemeriksaan daging postmortem sesuai SOP,

- Pemberian cap/stempel pada daging sebagai tanda bukti sehat dan layak dikonsumsi.

d. Setiap ternak atau produk hewan yang diperjual belikan harus disertai Sertifikat Veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan

Hewan/Produk Hewan dari daerah asal.

PENANGGULANGAN ANTHRAX PADA HEWAN :

a. Jika hewan tiba-tiba mati tanpa gejala yang jelas, waspada anthrax ! Dilarang keras melakukan bedah bangkai

pada hewan tersebut.

b. Laporkan kematian hewan tersebut di atas kepada petugas kesehatan hewan setempat,

c. Hewan penderita anthrax / diduga anthrax dilarang keras disembelih. Hewan diisolasi sehingga tidak kontak

dengan ternak lainnya,

d. Bangkai hewan yang mati akibat anthrax harus cepat dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam lubang

sedalam 2,5 m, dibakar, diberi kapur dan ditimbun kembali dengan tanah,

e. Vaksinasi anthrax terhadap hewan rentan di sekitar lokasi tertular anthrax,

f. Penertiban pemotongan liar di luar RPHR,

g. Pengawasan lalulintas hewan dan produk hewan,

h. Penutupan daerah oleh bupati atau walikota selama 14 hari ~ 3 bulan.





Apa yang harus dilakukan jika terlihat gejala penyakit pada hewan

kurban ?

Hewan sakit bisa disebabkan oleh penyakit menular atau bukan
penyakit menular. Hewan yang keracunan bisa tiba-tiba mati
seperti anthrax. Hewan yang hipersalivasi atau keluar air ludah
dalam jumlah banyak juga belum tentu menderita PMK.
Namun kita harus waspada. Oleh karena itu diingatkan
kepada peternak, pelaku tataniaga hewan kurban, panitia
kurban dan masyarakat untuk melakukan hal-hal sebagai
berikut :

1. Menyimpan nomor kontak petugas kesehatan hewan
setempat agar sewaktu-waktu bisa dihubungi,

2. Jika ada ternak yang menunjukkan gejala penyakit, apa pun
gejalanya, laksanakan hal-hal sebagai berikut :

a. Pisahkan hewan sakit dengan hewan sehat.
Hewan sakit ditempatkan pada ruang/tempat
isolasi.

b. Segera lapor kepada petugas kesehatan hewan
setempat.

c. Petugas kesehatan hewan akan menangani hewan yang
sakit sesuai SOP. Ikuti petunjuk petugas tersebut.



TEMPAT ISOLASI :
- Terpisah dari keramaian,

bukan jalan, jalur atau
area pengunjung,

- Jika lahan terbatas, ada
pembatas fisik atau hijab
dengan kandang hewan
kurban yang sehat,

- Tertutup, hanya petugas
yang bisa melihat

- beratap



Jika sehat dan layak sebagai hewan kurban maka
hewan diijinkan untuk disembelih

Jika sehat namun tidak layak sebagai hewan
kurban maka hewan ditolak dipotong dan
dikembalikan kepada pemiliknya

Jika tidak sehat atau menunjukkan gejala sakit,
heean ditolak dipotong dan laporkan kepada
petugas kesehatan setempat agar dapat ditangani
sesuai SOP



VIII.
PENYEMBELIHAN 
HEWAN KURBAN



Kegiatan penyembelihan hewan kurban dimulai dari :

1. Membawa/menggiring hewan ketempat
penyembelihan,

2. Merebahkan hewan,

3. Fiksasi hewan,

4. Menyembelih hewan,



1. Hindari membuat hewan ketakutan agar tidak
terjadi cedera,

2. Hindari adanya orang dan benda di depan hewan
selama penggiringan;

3. Tidak dibenarkan orang berdiri di atas pagar
pembatas,

4. Mengupayakan hewan tidak berdesakan (satu demi
satu),

5. Menggiring hewan sesuai karakter spesies (secara
individu atau berkelompok).

6. Menggiring hewan pada posisi di samping paha
belakang.

Ternak domba/kambing dapat dibawa ke tempat
penyembelihan dengan cara digendong

Menggiring hewan kurban ke tempat penyembelihan8.1



Merebahkan hewan kurban8.2

Target merebahkan sapi/kerbau adalah sisi tubuh sebelah kiri berada di bagian bawah
sehingga :
a. Posisi lambung berada di bagian bawah, tidak terpelintir dan tidak menekan organ

tubuh lainnya.

b. Posisi pintu masuk esofagus berada di sebelah atas sehingga mengurangi risiko isi
lambung keluar atau muntah saat penyembelihan. Jika muntah saat leher sudah
disembelih, maka :
‐ asam lambung dari muntahan tersebut akan mengenai luka sayatan dan dapat

membuat hewan merasa nyeri (kesakitan),
‐ mikroba dari muntahan tersebut dapat mencemari daging.

c. Memudahkan juru sembelih untuk mengambil posisi kuda-kuda yaitu kaki kanan
menekan bahu hewan, tangan kiri menahan kepala atau gelambir dan tangan
kanan memegang atau mengoperasikan pisau.



SNI 99003 (2018) hanya mempersyaratkan hewan rebah dalam posisi yang tidak
mudah bergerak dan tidak mempersyaratkan arah rebah sapi

Meskipun menghadap qiblat dan posisi rebah kiri banyak manfaatnya, jangan sampai menjadi
suatu keharusan. Jangan sampai demi mencapai posisi tersebut hewan (sapi) diseret-seret
dan diguling-gulingkan agar dekat dengan lubang darah, sangat jauh dari aspek
kesejahteraan hewan.



Cara merebahkan sapi/kerbau :
1. Memakai tali :

a. Untuk sapi/kerbau yang jinak, mudah
didekati dan biasa dipegang oleh
manusia, hewan tersebut dapat
direbahkan memakai tali dengan
Metoda Burley atau Metoda Rope :

b. Jika sapi/kerbau sulit didekati, dapat
dipakai cara lainnya dengan
memperhatikan kesejahteraan hewan
dan keselamatan panitia atau
masyarakat di sekitarnya

c. Diupayakan hewan dapat direbahkan
sedekat mungkin dengan lubang
sembelih

2. Memakai alat pengekang (restraining
box)

Prosedur merebahkan sapi/kerbau dengan metoda
Burley :
a.Menyiapkan bahan berupa 3 utas tali rami atau tali
plastik berkuran 10 ~ 12 mm :
-Tali pertama untuk membuat tali brongsong dengan
panjang 1 ~ 1,5 m,
-Tali kedua sebagai tali tambat dengan panjang ± 2 m,
-Tali ketiga untuk fiksasi badan hewan dengan panjang
15 ~ 20 m atau sesuai dengan besarnya badan hewan,
a.Membuat tali brongsong dan langsung dipakaikan
pada kepala sapi.
b.Tali tambat disambungkan pada brongsong. Sapi
ditambatkan pada tiang dengan ikatan atau simpul satu
atau dua putaran.
c.Merebahkan sapi.



1,5 ~ 2 Meter
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TALI BRONGSONG SAPI
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TALI BRONGSONG DISAMBUNGKAN DENGAN TALI TAMBAT.  PANJANG TALI TAMBAT SESUAI KEBUTUHAN, ± 2 meter 

Tali brongsong

Tali tambat

Simpul
sambung tali

TALI SATU PUTARAN
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SATU PUTARAN

Tali tambat
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1 2
DUA PUTARAN

Tali tambat

TALI BRONGSONG DISAMBUNGKAN DENGAN TALI TAMBAT.  PANJANG TALI TAMBAT SESUAI KEBUTUHAN, ± 2 meter 

TALI DUA PUTARAN
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Tali tambat



Cara membawa dan menyiapkan tali sepanjang 15 m agar
mudah ditangani saat memakaikannya pada sapi/kerbau.
Jangan lupa memakai sarung tangan kain !



MEREBAHKAN SAPI MEMAKAI METODA BURLEY

menyilang

1

2

3

4

5



Tali sebelah kiri ditarik agar hewan rebah ke 
kiri

Jika hewan rebah ke sebelah kanan, maka :
‐ Dilanjutkan dengan penyembelihan, atau
‐ keempat kaki segera diikat dan badan

sapi segera dibalik atau direbahkan ke
sebelah kiri
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MEREBAHKAN SAPI MEMAKAI METODA ROPE

1 2 3

4

Di ketiak sapi
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Tali tegang
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20 cm
20 cm

Tegak lurus
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Tali ditarik agar hewan rebah ke kiri



FIKSAKSI SAPI SETELAH DIREBAHKAN DENGAN MEOTDE BURLEY DAN ROPE



Lubang sembelih

Lubang sembelih

Diupayakan dapat direbahkan tidak jauh dari lubang 
sembelih



MEREBAHKAN SAPI MEMAKAI ALAT PEREBAH

Pemakaian restraining box
di RPHR bertenaga hidrolik
atau motor listrik

Perebah sapi , 
didesain untuk sapi 
kurban, dioperasikan 
secara manual  



MEREBAHKAN SAPI DENGAN CARA PAKSA BISA MEMBAHAYAKAN ORANG DISEKITAR

Patok besi, bisa melukai orang atau sapi 



1 2 3

4 5 6

CARA MEREBAHKAN DOMBA/KAMBING TANPA ALAT Sumber : Drh. Supratikno





PEMAKAIAN MEJA SEMBELIH DOMBA/KAMBING    



Penyembelihan Hewan8.2

PEMENUHAN PERSYARATAN PENYEMBELIHAN HEWAN :
1. HEWAN SEMBELIHAN DALAM KEADAAN HIDUP, SEHAT DAN LAYAK SEMBELIH

2. POSISI PENYEMBELIHAN :
a. Menghadap qiblat (sunnah),
b. Sisi tubuh sebelah kiri berada di bagian bawah (sunnah)

Hewan direbahkan dekat dengan lubang
sembelih atau lubang penampungan darah
yang dilengkapi dengan balok penyangga
kepala hewan.



1. Lubang penampungan darah :
a. Berukuran 50 cm x 50 cm x 100 cm

untuk tiap 10 ekor sapi atau kerbau,

b. berukuran 50 cm x 50 cm x 50 cm untuk
tiap 10 ekor kambing atau domba,

2. Penyangga kepala yang terbuat dari balok
kayu atau bahan lain dengan ukuran 7 cm
x 15 cm x 75 cm,



PERSYARATAN JURU SEMBELIH :
a. Beragama Islam, berumur minimal 18 tahun, sehat rohani, sehat

jasmani, memiliki catatan kesehatan yang baik dan taat beribadah.

b. Memahami tatacara penyembelihan sesuai syariat Islam.

c. Lulus pelatihan atau lulus ujian kompetensi berdasarkan SKKNI 196
Tahun 2014 yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, lembaga
sertifikasi profesi atau lembaga berwenang lainnya.

d. Memiliki kartu identitas sebagai Juru Sembelih Halal (juleha) dari
Lembaga Sertifikasi MUI atau lembaga berwenang lainnya.

e. Menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja dengan memakai Aalat
Plindung Diri / APD yang terdiri dari masker dan atau face shield,
sarung tangan, celemek, helmet, sepatu bot. .

PENYEMBELIHAN SEBAIKNYA DILAKSANAKAN OLEH AHLINYA (JURU SEMBELIH).
PEKURBAN DIBOLEHKAN MENYEMBELIH HEWAN KURBANNYA.  
NAMUN PADA MASA PANDEMI COVID-19, DALAM PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN, 
DISARANKAN AGAR PENYEMBELIHAN TETAP DILAKUKAN OLEH AHLINYA  



PERSYARATAN PISAU SEMBELIH :
a. Tajam, memiliki mata pisau tunggal, ujung melengkung keluar atau lurus, halus, tidak bergerigi, tidak

berlubang, tidak ada kerusakan.

b. Ukuran panjangnya disesuaikan dengan leher hewan kurban yang disembelih, minimal sama atau 1,5
kali lebar diameter leher hewan kurban sehingga ujung pisau tetap berada di luar daerah sayatan
selama penyembelihan.

c. Ujung mata pisau melengkung keluar sehingga ujung pisau tidak mengenai bekas sayatan jika sayatan
dilakukan lebih dari satu kali.

d. Mata pisau yang tajam juga akan menghasilkan sayatan yang halus sehingga tidak merusak banyak

jaringan, mengurangi rasa sakit hewan dan hanya sedikit mengaktivasi faktor pembekuan darah.



HEWAN DISEMBELIH SEGERA, SECEPATNYA ATAU MAKSIMAL 10 DETIK SETELAH DIRUBUHKAN
DAN DAPAT DIKEKANG ATAU DIKENDALIKAN (RESTRAIN) DENGAN BAIK. Dalam rangka penerapan
protokol kesehatan, pembacaan data dan doa pekurban dll sebaiknya dilaksanakan sebelum perubuhan
hewan

POSISI PISAU SEMBELIH :
a. Harus ada ruang kosong di bawah leher agar pisau dapat digerakkan dengan leluasa.
b. Sayatan dilakukan di belakang sudut rahang, dibelakang larynx (jakun) dan tidak melewati batas tulang

leher (os. Cervical, c) C1 ~ C3. Sebagai orientasi :
‐ pada sapi/kerbau berjarak lima jari dari sudut rahang bawah, di belakang jakun.
‐ Pada domba/kambing berjarak tiga jari dari sudut rahang bawah, dibelakang jakun

c. Pada sapi yang punya gelambir maka gelambir ditarik ke arah atas dengan memakai tangan kiri dan
selanjutnya memposisikan pisau di belakang sudut rahang, dibelakang jakun dan tidak melewati batas
tulang leher C1 ~ C 3.

d. Menggenggam gagang pisau dengan arah ujung pisau mengarah ke bawah depan,



Rahang atas

Rahang bawah

C 1 
C2 

C3 

BERJARAK LIMA JARI

BERJARAK TIGA JARI

SAPI / KERBAU DOMBA / KAMBING

C 1 
C 2 C 3 



TITIK SEMBELIH

Leher sedikit ditegangkan



JURU SEMBELIH MENGUCAPKAN “BISMILLAHI ALLAHU AKBAR” SESAAT SEBELUM
MENYEMBELIH SETIAP EKOR HEWAN

SAYATAN DARI BAWAH KE ATAS, MEMUTUSKAN 6 SALURAN :
a. saluran makanan (esofagus, mari '), 
b. saluran udara (trakhea, hulqum),
c. saluran darah (wadajain) terdiri dari :

‐ vena jugularis kiri dan kanan,
‐ arteri carotis interna kiri dan kanan,

dengan sekali gerakan atau maksimal 3 kali tanpa mengangkat pisau dari bidang sayatan dan tidak
memutus tulang leher,

SAMBIL MENAHAN POSISI PISAU YANG TETAP MENEMPEL PADA SAYATAN, DILAKUKAN
PEMERIKSAAN TRAKHEA, ESOFAGUS DAN PEMBULIH DARAH, APAKAH SUDAH TERPOTONG
SEMUA.









Ada HIJAB atau penghalang agar :
- Sapi yang akan disembelih

menjadi lebih tenang
- Sapi lainnya tidak melihat sapi

yang sedang disembelih



DARAH MEMANCAR SESUAI DENGAN DENYUT JANTUNG

KEPALA DIPISAHKAN MINIMAL 3 MENIT SETELAH KEMATIAN HEWAN TERKONFIRMASI



Tali leher sebaiknya dilepas agar tidak

mengganggu gerakan pisau saat

menyembelih.

Bagian ventral leher domba
menghadap ke atas karena :
- terhalang tanduk, kepala

domba tidak bisa
dimiringkan,

- lubang tidak bisa dipakai
karena terlalu kecil
ukurannya.





Arah sayatan, dari atas ke bawah atau dari
bawah ke atas sesuai dengan kebiasaan
juru sembelih.

Dianjurkan arah sayatan dari bawah ke
atas karena pada posisi tersebut tenaga
akan terkumpul maksimal di lengan

?

Kasus :
- Salah memegang pisau ?
- Arah sayatan dari atas ke bawah, sayatan

berulangkali lebih dari tiga kali atau seperti
gerakan menggergaji

Jika disayat berkali-kali, maka :
‐ luka sayatan menjadi lebar,
‐ banyak syaraf teriritasi,
‐ mengaktifasi faktor pembekuan darah,
‐ menyakiti hewan.



a. Jika dilakukan terlalu depan :
‐ Pisau tidak dapat memotong jakun yang memiliki

tulang rawan yang cukup keras. Trakhea dan
esofagus tidak terpotong sehingga tidak memenuhi
persyaratan halal.

‐ Sebelum C1 terdapat epiglotis yang mudah
bergeser ke kiri dan ke kanan sehingga dapat
mempersulit penyembelihan.

‐ Mungkin terjadi false aneurysm yaitu penyumbatan
aliran darah akibat adanya pembekuan darah yang
disebabkan oleh sapi yang terlalu tercekam (stress),
pisau tumpul, luka sayatan saling bertemu, luka
sayatan terlalu ke belakang atau ke depan.

b. Jika dilakukan terlalu belakang atau setelah C3 :
‐ Pembuluh darah akan tertarik ke arah dada akibat

terhisap oleh jantung.
‐ terjadi false aneurysm,

POSISI PENYEMBELIHAN TIDAK PADA CI ~ C3



Memenuhi persyaratan perlakuan setelah penyembelihan8.3

1. TIDAK DILAKUKAN PERLAKUAN APAPUN
SETIDAKNYA 45 DETIK SETELAH
PENYEMBELIHAN (HAS 23103, 2012).
KEMATIAN TERJADI KARENA KEHILANGAN
DARAH SEHINGGA FUNGSI OTAK BERHENTI

2. JIKA TERJADI FALSE ANEURYSM ATAU DARAH
BERHENTI MEMANCAR DAN HEWAN MASIH
MENUNJUKKAN TANDA-TANDA KEHIDUPAN
MAKA DAPAT DILAKUKAN TINDAKAN
KOREKSI BERUPA PEMOTONGAN BULUH
DARAH HANYA PADA BAGIAN YANG
TERSUMBAT (SNI 99003 : 2018)



3. JURU SEMBELIH MEMERIKSA TANDA-TANDA
KEMATIAN HEWAN KURBAN BERDASARKAN
HAS 23103 (2012) DAN SNI 99003 (2018) :
a. Hilangnya reflek kornea (pupil) dan reflek

kelopak mata (palpebrae),
b. Darah berhenti memancar.
c. Berhentinya pernafasan ditandai tidak

ada pergerakan perut dan rongga dada
serta tidak ada hembusan udara dari
hidung.

4. MENUNGGU SAMPAI WAKTU HENTI DARAH
TERCAPAI :
a. Mengindikasikan jantung sudah tidak

mampu mengalirkan darah ke seluruh
tubuh sehingga menyebabkan kematian.

b. Pada umumnya waktu henti darah
berlangsung 3 ~ 5 menit.



Masih ada kesalahan dalam penyembelihan hewan :
a. Sapi stress melihat sapi lainnya sedang disembelih.
b. Salah dalam fiksasi ternak. Kepala sapi terangkat/menggantung pada tiang besi. Sapi tersiksa dan

stress.
c. Posisi penyembelih atau sapi tidak tepat sehingga pisau dipegang dengan cara yang salah.
d. Pisau terlalu pendek.
e. Gerakan menyembelih seperti orang menggergaji, naik turun berulang lebih dari 3 kali.
f. Sticking !



TEKNIS MENYEMBELIH MASIH ADA YANG BELUM MEMENUHI
PERSYARATAN ….!

Pisau sembelih terlalu pendek

Leher sapi menegang, terangkat/
menggantung pada tiang besi, sapi tersiksa
dan stress



Arah sayatan, dari atas ke bawah atau dari
bawah ke atas sesuai dengan kebiasaan
juru sembelih.

Dianjurkan arah sayatan dari bawah ke
atas karena pada posisi tersebut tenaga
akan terkumpul maksimal di lengan

?

Kasus :
- Salah memegang pisau ?
- Arah sayatan dari atas ke bawah, sayatan

berulangkali lebih dari tiga kali atau seperti
gerakan menggergaji

Jika disayat berkali-kali, maka :
‐ luka sayatan menjadi lebar,
‐ banyak syaraf teriritasi,
‐ mengaktifasi faktor pembekuan darah,
‐ menyakiti hewan.



Sticking yang dilakukan dengan
cara menusukkan pisau kearah
jantung pasca sembelih akan
memutuskan syaraf simpatis
(ganglion cervico-thoraxicum) yang
menginervasi otot jantung.

Akibatnya otot jantung berhenti
bekerja padahal seharusnya masih
menghisap darah dari jaringan
tubuh dan memompanya keluar
pasca sembelih.

Akibat gravitasi, darah sesaat
seolah-olah keluar dalam jumlah
banyak padahal masih banyak yang
tertinggal di dalam pembuluh
darah kapiler

TIDAK BOLEH ADA STICKING ………………….!



Pengaturan waktu penyembelihan8.4

Pasal 34 dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114
Tahun 2014 :
a. Ayat (3) : Pendistribusian potongan daging dan

jeroan harus diusahakan paling lama 4 (empat) jam
setelah proses penyembelihan.

b. Ayat (4) : Dalam hal pendistribusian tidak dapat
dilakukan kurang dari 4 (empat) jam, daging dan
jeroan harus disimpan pada lemari pendingin dengan
suhu di bawah 4°C atau dibekukan.

TIDAK BOLEH ADA PENUMPUKAN HEWAN KURBAN PASCA
SEMBELIH. ISI LAMBUNG DAN USUS DI DALAM TUBUH
HEWAN KURBAN YANG MATI AKAN MEMPERCEPAT PROSES
PEMBUSUKAN !



STRATEGI :

1. SETIAP SATU EKOR HEWAN KURBAN YANG SELESAI DISEMBELIH, LANGSUNG MASUK KE
TAHAP PENGULITAN DAN PENGELUARAN JEROAN.

2. AGAR POINT (1) DAPAT TERLAKSANA MAKA HARUS DIPERBANYAK JUMLAH PANITIA
YANG BERTUGAS MENGULITI DAN MENGELUARKAN JEROAN HEWAN KURBAN.

3. POTONGAN PEREMPAT KARKAS ATAU POTONGAN BESAR KARKAS DAPAT DIGANTUNG
TERLEBIH DAHULU

4. SELESAI MELAKSANAKAN PEKERJAANNYA MAKA PETUGAS PENYEMBELIHAN,
PENGULITAN DAN PENGELUARAN JEROAN :
a. MEMBERSIHKAN BADAN, MENCUCI TANGAN, MENGGANTI PAKAIAN KERJA,

b. SELANJUTNYA DAPAT MEMBANTU KEGIATAN PERECAHAN KARKAS DAN
PENGEMASAN DAGING



08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00pkl

Setelah seluruh kegiatan pengemasan daging dari seluruh
hewan selesai, maka daging kurban baru dibagikan kepada
mustahik. Lebih dari 4 jam setelah akhir kegiatan
penyembelihan, daging kurban baru diterima oleh mustahik !



08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00pkl



Target :
kurang dari 4 jam setelah kegiatan
akhir penyembelihan, daging kurban
harus sudah diterima oleh mustahik !

Selesai mengemas daging dalam
jumlah tertentu, misalnya 100
kemasan, langsung dibagikan kepada
mustahik !


