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RAI{GKAIAN PELAKSANAAN IDUL ADHA DAN
PENYEh4BELIHAN HEWAN KURBAN 1441 HIJRTAH DI TENGAH PANDEMI COVID.Ig

A.

Umum

Dalam rangka rangkaian pelaksanaan ldul Adha dan penyembelihan hewan kurban tahun
1441 H l2A?0 M di Kabupaten Kediri dengan ini perlu dilakukan pengaturan kegiatan tersebut

dengan menyesuaikan penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan dan
penyebaran Covid-19. Dengan adanya penerapan protokol kesehatan ini diharapkan
pelaksanaan ldul Adha dan penyembelihan hewan kurban dapat berlangsung aman sesuai
tuntunan agama lslam. sekaligus meminimalisir risiko akibat terjadinya kerumunan dalam satu
lokasi.

B. lvlaksud dan Tujuan
Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk menjadi petunjuk penerapan protokol
kesehatan pada petaksanaan ldul Adha tahun 1441 H 12024 [/l dan penyembelihan hewan
kurban di Kabupaten Kediri, serta agar kegiatan berjalan secara optimal dan terjaga dari
penularan Covid-19.

C.

Ruang Lingkup

Surat Edaran ini ditujukan kepada Camat dan Kepala Desa seluruh Kabupaten Kediri untuk
disampaikan kepada umat muslim dan masyarakat yang lazimnya melaksanakan kegiatan
secara berjamaah dan mengumpulkan banyak orang saat perayaan ldul Adha tahun 1441 H
t2a2a

D.

$ft.

Dasar

1.

SE f\llenteri Agama Nomor 18 Tahun 2A?0 bntang Penyelenggaraan Shalat ldul Adha dan
Penyembelihan Hewan Kurban Tahun 1441 H12020 tU tvlenuju Masyarakat Produktif dan
Aman Covid-19"

2. SE Kementerian

Pertanian Nomor 0008ISE/PK.320/F/0612024 tentang Pelaksanaan

Kegiatan Kurban dalam SituasiWabah Bencana Non alam Corona Virus Disease (COVID1

e).

E. Bahwa

Kabupaten Kediri masih berada dalam ZONA ORANYE (Tidak Aman) untuk itu kepada

masyarakat umat muslim Kabupaten Kediri, agar:

1.

Tidak melakukan kegiatan takbir keliling;

?. Penyelenggaran shalat ldul Adha dihimbau agar tetap dilaksanakan di rumah,
3. Pemotongan hewan kurban dilakukan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Penerapan jaga jarak, serta penyelenggara mengatur kepadatan di

lokasi

penyembelihan;

b.

Pengaturan jarak antar panitia pada saat melakukan pemotongan, pengulitan,
pencacahan, dan pengemasan daging;

c.

[Vlelakukan pembersihan dan disinfeksi seluruh area dan peralatan sebelum dan
sesudah prosesi penyembelihan dilaksanakan;

d.

Menerapkan sistem satu orang satu alat. Jika pada kondisi tertentu panitia harus
menggunakan alat lain maka harus dilakukan disinfeksi sebelum digunakan;

e.
f.

Pendistribusian daging hewan kurban dilakukan oleh panitia ke rumah mustahik;

Setiap panitia harus menggunakan masker, pakaian lengan panjang, dan sarung
tangan selama di area penyembelihan;

g

Penyelenggara agar mengedukasi panitia untuk tidak menyentuh mata, hidung, dan
telinga serta mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer;

h.

Panitia menghindari jabat tangan/kontak langsung serta memperhatikan etika
batuk/bersin/meludah

;

F. Penutup

Surat Edaran

ini hendaknya dipatuhi dan digunakan

sebagai pedoman dalam

penyelenggaraan ldulAdha dan penyembelihan hewan kurban 1441 H l2A2O
Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Kediri,

l, dg

Juli 2O2O
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