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Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) 

 

A. Deskripsi Masalah 

Menjelang hari raya Idul Adha banyak orang di kalangan umat Islam yang 

berkecukupan menunaikan ibadah kurban yang sangat dianjurkan oleh syariat. Sebagai 

konsekuensinya pada momentum tersebut kebutuhan akan hewan ternak kurban, yaitu 

sapi, kerbau, dan kambing mengalami peningkatan signifikan.  

Akan tetapi tidak semua sapi, kerbau, atau kambing dapat dijadikan hewan 

kurban. Hewan-hewan tersebut harus memiliki spesifikasi khusus agar absah dijadikan 

kurban. Salah satunya, hewan kurban harus dalam kondisi sehat. Selain itu juga hewan 

tersebut harus mencapai batas usia minimal yang telah ditentukan dalam kitab-kitab 

fikih. 

Namun akhir-akhir ini dunia peternakan di Indonesia mengalami keresahan 

yang tak bisa dipandang sebelah mata, yaitu kemunculan Penyakit Mulut dan Kuku 

(PMK). Penyakit ini sangat rentan menular kepada hewan ternak seperti sapi, kerbau, 

dan kambing. Para ahli mengategorikan penyakit ini sebagai penyakit hewan menular 

serta bersifat akut. Penyebaran penyakit ini terjadi melalui infeksi virus. Beberapa 

wilayah di Indonesia bahkan sudah dikonfirmasi terjangkit wabah PMK, sementara 

beberapa wilayah lain masih dalam kategori terduga. 

Hewan yang terjangkit PMK akan menunjukkan gejala berupa sariawan, luka 

pada kaki, penurunan produksi susu, hingga tak jarang berujung pada kematian. Hal ini 

tentu akan menimbulkan kerugian ekonomis bagi para peternak. 

Selain gejala-gejala tersebut, tidak semua bagian tubuh hewan yang terjangkit 

PMK dapat dikonsumsi layaknya hewan sehat. Organ-organ tertentu harus ditangani 

secara khusus agar aman dikonsumsi. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran di 

tengah masyarakat. 

B. Pertanyaan: 

1. Apakah hewan yang terjangkit PMK dengan gejala klinis masih memenuhi syarat 

untuk dijadikan kurban? 

 

Jawaban: 

 

1. Hewan yang terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dengan menunjukkan 

gejala klinis–meskipun ringan–tidaklah memenuhi syarat untuk dijadikan kurban.  
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C. Penjelasan Jawaban: 

Salah satu syiar agama Islam adalah berkurban (udhhiyyah). Berkurban  

dilakukan dengan cara menyembelih hewan ternak  pada waktu-waktu tertentu, yaitu 

dimulai dari Hari Raya Kurban (10 Dzulhijjah) sampai berakhirnya Hari Tasyriq (13 

Dzulhijjah). Ibadah kurban disyariatkan berdasarkan teks Alquran, sunah, dan juga 

ijmak ulama. Syekh Al-Khathib Al-Syarbini menjelaskan sebagai berikut: 

 

ْْجَاِع قَ ْولُه تَ َعاََل  ُرَاَد بِالصَََّلِة َصََلُة اْلِعيد  {فصل ِلَربِّك واحنر}َواْْلَْصُل ِفيَها قَ ْبَل اْْلِ
فَِإّن أْشَهَر اْْلَقْ َواِل أَن امل

َها أَن اللَِّ َّ صصل اا َ َصْيِه َو صل قَالَ  َ ا  مل }: وباللْنِر اللََّنااَا َو ُخ الل ِّْرِ ِ ّ  َ   َ اِاَ   َرِ   اا تَ َعاََل َ ل ْ
اْب  آدم اَ ْوم اللَّْنر     مٍل أحبَّ ِإََل اا تَ َعاََل    ِإرَاَقِ  الدَّم ِإن ََّها لََلْأِت اَ ْوَم اْلِقَياَ   بُقروِِنا وأَْظَلِفها َوِإّن الدَّم 

 {ليَ َقُع ِ َ  اا مبََكاٍن قبل أَن اَ َقَع  صل اَْلْرِض َفِطْيُبوا هبَا نْفًسا
Artinya: “Selain ijmak, dalil berkurban adalah firman Allah swt, “Maka laksanakanlah shalat karena 
Tuhanmu, dan berkurbanlah!”1 Pendapat yang paling masyhur mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 
‘shalat’ dalam ayat ini adalah shalat Idul Adha, sementara yang dimaksud dengan ‘nahr’ adalah kurban. 
Dalil lainnya adalah hadits riwayat Imam Tirmidzi: Dari Aisyah ra, ia berkata: bahwa Rasulullah saw 
bersabda, ‘Tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam (manusia) pada hari raya Idul Adha yang lebih 
dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan 
tanduk-tanduk, bulu-bulu, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum 
menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya.’”2 
 

Hukum berkurban itu sendiri adalah sunnah mu’akkadah dan berlaku secara 

kifayah bagi satu keluarga. Konsekuensinya bila salah satu anggota keluarga sudah 

melaksanakan kurban, maka seluruh anggota keluarga akan mendapatkan keutamaan 

pahala kurban. Hal ini sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi: 

 

قَاَل َأْصَنابُ َلا اللَّْلِنَيُ  ُ لٌَّ  َ َصل اْلِكَفااَِ  ِف ... أَ َّا اْْلَْحَكاُم فَ َقاَل ال َّاِفِع ُّ َواْْلَْصَناُب اللَّْلِنَيُ  ُ لٌَّ  ُ ؤَكََّدٌة 
َحقِّ أَْهِل اْلبَ ْيِت اْلَواِحِد فَِإَذا َ نَّل َأَحُدُهْل َحَصَل ُ لَُّ  اللَّْلِنَيِ  ِف َحقِِّهْل قَاَل الرَّاِفِع ُّ ال َّاُة اْلَواِحَدُة ََل ُاَلنَّل 

 .هِبَا إَلَّ َ ْ  َواِحٍد َلِكْ  إَذا َ نَّل هِبَا َواِحٌد ِ ْ  أَْهِل بَ ْيٍت تَأَتَّل ال َِّعاُر َوالسُّلَُّ   َِِميِعِهلْ 
Artinya: “Imam Al-Syafi’i dan pengikutnya berpendapat bahwa hukum berkurban adalah sunnah 
mu’akkadah … Menurut para ulama dari kalangan kami, berkurban masuk dalam kategori sunnah kifayah 
bagi satu keluarga. Karenanya jika salah satu dari mereka telah berkurban, tercapailah kesunahan 
berkurban bagi mereka semua. Imam Al-Rafi’i berkata: ‘Memang satu kambing hanya bisa disembelih 
untuk satu orang. Akan tetapi jika salah satu pihak keluarga berkurban dengan satu kambing maka 
tercapailah syi’ar dan kesunahan bagi semua anggota keluarga.’”3 
 

                                                           
1 QS. Al-Kautsar [108]: 2 
2 Hadis riwayat At-Tirmidzi: 1413, dan Ibnu Majah: 3117 dan Muhammad As-Syarbini Al-Khathib, Al-Iqna’ 
fi Halli Alfazh Abi Syuja’ [Beirut: Dar al-Fikr, Cet ke-1, 1429 H/2008M] vol. II, hlm. 588.  
3 Muhyiddin Syaraf An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab, [Jakarta: Dar al-‘Alamiyyah, cet ke-1, 
1440H/2018M] vol. VII, hlm. 29-30. 
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Sementara hikmah berkurban paling agung adalah agar kita senantiasa 

mengingat Allah swt. Allah swt berfirman: 

 

﴿َوِلُكلِّ أُ ٍَّ  َجَعْصَلا َ ْلَسًكا لَِيْ ُكُروا اْ َل الصَِّه َ َصل َ ا َرَزقَ ُهْل ِ ْ  هَبِيَمِ  اْْلَنْ َعاِم فَِإََلُُكْل إَِلٌه َواِحٌد فَ َصُه َأْ ِصُموا َوَب ِِّر 
 اْلُمْخِبِلنَي ﴾ 

Artinya: “Bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), agar mereka menyebut nama 
Allah atas rezeki yang Dia karuniakan kepada mereka berupa hewan ternak. Tuhan kalian ialah Tuhan 
Yang Maha Esa. Oleh karena itu serahkan diri kalian kepada-Nya. Sampaikanlah (Muhammad) kabar 
gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah).” 
 

Ayat ini mengisyaratkan kandungan hikmah ibadah kurban. Hikmah utama dari 

ibadah kurban adalah agar manusia senantiasa mengingat Allah swt. Selain itu, dalam 

ayat ini Allah swt juga hendak menegaskan bahwa Nabi Muhammad saw diutus tak lain 

untuk melanjutkan ajaran-ajaran Nabi Ibrahim yang saat itu perlahan ditinggalkan. 

Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan: 

 

َوِلُكلِّ أُ ٍَّ     اْلَُ ِل السالِفِ     َ ْهِد إبراهيل  صيه السَلم إَل َ ْ  بعَده َجَعْصلا َ ْلَسكاً أ  قُ ْربانًا القرَّبُوَن إَل اا 
لَِيْ ُكُروا اْ َل الصَِّه َ صل  ا َرَزقَ ُهْل ِ ْ  هَبِيَمِ  اْْلَْنعاِم أ   لَد ذحِبها وِف ه ا تلبيٌه  صل أن املقصوَد اَْلْصِص َّ ... تعاَل 

بَاِاِح َت َكُُّر املعبوِد و صل أّن القرباَن َيَُِب أن اكوَن    اْلَْنعاِم فَِإَلُُكْل إِلٌه واِحٌد فَل ت ُكروا  صل  ِ ْ  طََصِب ال َّ
 .ذباانكل غرَي ا ِل اا وِف ه ا بَ َيان أّن اا تعاَل واحٌد ِف ذاته كما أنه واحٌد ِف ِإََلِّيِله لكّل اخلصق

Artinya: “[Bagi setiap umat] dari umat-umat terdahulu-sejak zaman Ibrahim as sampai zaman setelahnya-
telah [Kami jadikan satu ritual] yaitu kurban yang dapat dijadikan sarana oleh mereka untuk 
mendekatkan diri kepada Allah Swt … [Agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan 
kepada mereka berupa hewan ternak yang dikurbankan]. Pesan penting dalam firman Allah ini 
menunjukkan bahwa tujuan utama penyembelihan hewan kurban adalah mengingat Zat yang disembah, 
dan bahwa kurban itu diharuskan menggunakan hewan ternak (an’am). [Maka Tuhan kalian ialah Tuhan 
Yang Maha Esa] maka janganlah menyembelih untuk selain Allah. Penggalan ayat ini menjelaskan 
sesungguhnya Allah swt adalah Esa dalam zat-Nya, sebagaimana Dia juga satu-satunya Tuhan bagi 
seluruh makhluk.”

4 
 

Ibadah kurban lebih afdal dari sedekah biasa karena di dalam kurban sudah 

terkandung dimensi sedekah di samping pula terkandung dimensi sebagai salah satu 

syiar Allah.5 Seseorang boleh bersedekah dengan apa saja yang ia mampu meski dengan 

kondisi tidak sempurna baik hewan maupun lainnya. Namun tidak demikian dengan 

ibadah kurban. Tidak sembarang hewan dapat dijadikan kurban. Ada kriteria tertentu 

bagi hewan yang bisa dijadikan kurban. Pertama, dari segi usia. Ibnu Qasim Al-Ghazzi 

menyebutkan kriteria usia hewan yang sah dijadikan kurban adalah sebagai berikut: 

 

                                                           
4 Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi, Marah Labid li Kasyf Ma’ani al-Qur’an Al-Majid, [Beirut, Dar al-
Kutub al-ilmiyyah, Cet ke-2, 1438H/2017M], vol. II, halaman 72-73. 
5 QS. Al-Hajj (22): 36 
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َوُهَو َ ا َلُه َ َلَلاِن َوطََعَ  ِف  (َوالثَِّ ُّ ِ َ  اْلَمْع ِ )َوُهَو َ ا َلُه َ َلٌ  َوطََعَ  ِف الثَّانَِيِ   (وَُيْ ُِ  فيها اَ  َُع ِ َ  اللَّْأنِ )
 َ ا َلُه َ َلَلاِن َوطََعَ  ِف الثَّالِثَ ِ  (َوالثَِّ ُّ ِ َ  البَ َقرِ )َ ا َلُه ََخُْس ِ ِلنَي َوطََعَ  ِف السَّاِدَ ِ   (والثَِّ ُّ ِ َ  اِْلِبلِ )الثَّالِثَِ  

Artinya: “Hewan yang mencukupi untuk kurban adalah domba berumur 1 tahun menginjak umur 2 tahun, 
kambing berumur 2 tahun menginjak umur 3 tahun, unta berumur 5 tahun menginjak umur 6 tahun, 
serta sapi berumur 2 tahun menginjak umur 3 tahun.”6 
 

Kedua, hewan tersebut harus terbebas dari cacat. Ada beberapa cacat yang 

manshush (dinyatakan Nabi Muhammad saw langsung) melalui sabdanya: 

 

رَُة الَِِّت ََل تُ ْلِق : أَْربٌَع َل ُُتْ ُِ  ِف اَْلَ اِح  ُ ظََصُعها والَكِسي ْ ُ َ َرُ ها والَعْرَجاُء البَ نيِّ َرِْاَلُ  البَ نيِّ
ُ َ َورُها وامل  الَعْورَاُء البَ نيِّ

Artinya: “Ada 4 hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban, (1) yang sebelah matanya jelas-jelas buta 
(Jawa: picek), (2) yang jelas-jelas dalam keadaan sakit, (3) yang kakinya jelas-jelas pincang, dan (4) yang 
badannya sangat kurus dan tak berlemak.”

7 
 

Berdasarkan hadis ini para ulama bersepakat bahwa hewan ternak yang 

mengalami empat jenis cacat berat di atas tidak memadai untuk digunakan sebagai 

hewan kurban. Mereka juga bersepakat bahwa untuk kategori cacat ringan secara 

hukum tetap memadai. Berdasarkan hadis di atas pula, para ulama merumuskan sebuah 

kaidah khusus (dhabith) dalam menentukan kecacatan yang menyebabkan hewan 

ternak tidak mencukupi untuk dijadikan kurban. Syekh Ibrahim Al-Bajuri berkata: 

 

رَُه ِ َّا اُ ؤَْكلُ   َواللَّاِبُ  ا َاِ ُع  َِِميِع َ ا ذُِكَر ُكلُّ َ ِعيَبٍ  مبَا اَ ل ُْقُ  الصَّْنَل أَْو َغي ْ
Artinya: “Kriteria yang menghimpun seluruh (aib yang menyebabkan tidak mencukupinya hewan untuk 
dijadikan kurban) adalah: segala aib yang dapat mengurangi daging atau bagian tubuh lainnya yang biasa 
dikonsumsi.”8 
 

Berkurangnya daging yang menyebabkan hewan ternak tidak sah dikurbankan 

ini tidak disyaratkan harus terjadi seketika. Namun seluruh hewan ternak yang 

dagingnya berkurang saat itu juga (hal) atau pun memiliki potensi kuat berkurang di 

kemudian hari (ma’al) maka hewan tersebut tidak sah dikurbankan.   

 

، َكَقْطِع ِفْصَقٍ  َكِبريٍَة ُ ْطَصقاً، أَْو َصِغريٍَة ِ ْ  : َشْرطَُها أَْالاً  (وَ ) َحْيُث ََلْ اَ ْصَل ِْ َها نَاِقَصً  فَ ْقُد َ ْيٍب اَ ل ُْقُ  َلَْماً َحاَلِّ
اَ َرُب أَْو ُرِجَ  َزَوالُُه؛ ِْلَنَُّه اُ ْفِسُد الصَّْنَل َوالَوَدَك  (أَْن ََل َتُكوَن َجْربَاء ِوِإْن َقلَّ )أَْو َ آَلً َك  .حَنِْو أُُذٍن، َكَما اَْأِت 

. واَ ل ُْقُ  الِقيَم َ 
Artinya: “Di antara syarat kurban juga–kecuali memang berkomitmen untuk berkurban dengan yang 

tidak sempurna–adalah tidak adanya aib yang dapat mengurangi daging seketika itu juga, seperti 
terpotongnya bagian tubuh yang cukup besar secara mutlak, atau terpotongnya bagian tubuh kecil seperti 

                                                           
6 Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi, Fathu Al-Qarib Al-Mujib, [Beirut, Dar Ibn Hazm, Cet ke-1, 
1425H/2005M], hlm. 312. 
7 HR. Ibnu Majah 3144. 
8 Ibrahim Al-Bajuri, Hasyiyah Al-Bajuri ‘ala Ibni Qasim al-Ghazzi, [Beirut, Dar Ihya at-Turats al-‘Arabi, Cet 
ke-1, tt] vol. II, hlm. 415. 
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(terpotongnya) telinga, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Serta (tidak adanya aib yang dapat 
mengurangi daging) di kemudian hari, maka hewan ternak tidak boleh terkena kudis–meskipun sedikit 

atau pun ada harapan sembuh–karena kudis bisa merusak daging, lemak, dan juga mengurangi harga. 
9 

 

Mengenai kelayakan berkurban menggunakan hewan ternak yang terjangkit 

PMK, dokter ahli yang dihadirkan pada forum Bahtsul Masail LBM PBNU pada 31 Mei 

2022 memberikan fakta-fakta sebagai berikut; 

 

1. PMK adalah salah satu penyakit viral yang bersifat akut, sangat menular pada ternak 

(hewan berkuku belah), terutama sapi, kerbau, kambing, domba, babi, rusa, kijang, 

unta, dan gajah. 

2. Gejala klinis yang ditemukan pada hewan yang terjangkit PMK terkategori ringan 

adalah munculnya lesi di lidah dan gusi, demam hingga suhu tubuh mencapai 40-41 

derajat celcius, nafsu makan menurun, lesi pada kaki, dan beberapa gejala lainnya. 

Pada tahapan gejala ringan ini hewan akan mengalami penurunan berat badan 

kisaran 1-2 kilogram per hari tergantung perawatan dan penanganan yang 

dilakukan. Sementara gejala klinis kategori berat ditandai dengan lepuhan besar 

yang jika pecah maka akan meninggalkan luka, pincang, penurunan berat badan, 

penurunan produksi susu secara signifikan, bahkan bisa sampai pada kematian 

hewan ternak. 

3. Daging hewan seperti sapi, kambing, domba, yang terjangkit PMK tetap aman untuk 

dikonsumsi, termasuk susu, atau pun organ lain yang bisa dikonsumsi. Namun, ada 

bagian organ tertentu seperti jeroan yang memerlukan penanganan khusus. 

 

Dari sini bisa disimpulkan bahwa gejala klinis hewan yang terjangkit PMK 

memiliki titik persamaan dengan beberapa contoh yang tersebut dalam hadis dan 

memenuhi kriteria ‘aib (cacat) sebagaimana dijelaskan di atas. Titik persamaan tersebut 

antara lain berupa penurunan berat badan pada gejala ringan, pincang, dan kematian. 

Dengan demikian hewan ternak yang terjangkit PMK dan bergejala klinis ringan–apalagi 

bergejala sedang dan berat–tidak mencukupi syarat untuk dijadikan hewan kurban.  

 
D. Rekomendasi 

 
1. Pemerintah perlu terlibat secara langsung untuk memastikan kesehatan hewan yang 

akan dijadikan kurban. 

2. Pemerintah perlu segera mengadakan disinfeksi dan vaksinasi terhadap hewan 

ternak yang belum terjangkit PMK dan menyosialisakan berbagai cara yang efektif 

kepada para peternak untuk mencegah penyebaran PMK. 

 

                                                           
9 Sa’id Bin Muhammad Ba’ali al-Hadhrami, Busyra al-Karim Bisyarhi Masail at-Ta’lim, [Kairo, Dar Ibn al-
Jauzi, Cet ke-1, 1437H/2016M], hlm 489-490. 
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3. Pemerintah perlu memberikan bantuan finansial kepada para peternak kecil yang 

terdampak PMK. 

 

Jakarta, 07 Juni 2022 

LEMBAGA BAHTSUL MASAIL 

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA 

 

 

KH Mahbub Ma’afi Ramdhan    Nyai Hj. Ala'i Najib 
 Ketua        Sekretaris 

 

Tim Perumus: 
1. Wakil Rais Aam PBNU KH Afifuddin Muhajir 

2. Rais Syuriyah PBNU KH Aniq Muhammadun 

3. Rais Syuriyah PBNU KH Azizi Hasbullah 

4. Rais Syuriyah PBNU KH Wahid Zamas 

5. KH Imam Nakha'i 

6. KH Najib Bukhari 

7. K Alhafiz Kurniawan 

8. KH Darul Azka 

9. KH Kholili Kholil 

10. KH Abdullah Aniq Nawawi 

11. Nyai Hj Iffah Umniyati Ismail 

12. Nyai Hj Atikah Anwar Iskandar 

13. Nyai Hj Ala'i Najib 

14. KH Mahbub Ma'afi Ramdlan 

 


