
Kasus Baru PMK Turun 97 Persen
Pencegahan Terus Dilakukan.
KARAWANG, RAKA Mes- 

ki kasusnya terus ifiengalami 
penurunan, nainun virus 
Penyakit Mulut clan Kuku 
(PMK) masih dikhawatirkan 
peternak. Oleh karena itu, 
pemeriksaan kesehatan hewan 
mesti rutin dilakukan.

Ketua Himpunau “Uumw • 
(HA) Instiui P’ertanian Bflgor 
(FPB) Kibupaten Karawang 
Ivan Ku itara, pihaknya mem- 
buat Ge-akan Memasyarakat- 
kan Desinfektan dan Minum

• Empon-Empon (Gema Serrr- 
poni) untuk mencegah penye
baran virus PMK. Pemerintah 
daerah telah memberikan 
dukungan terhadap gerakan 
tersebut. Kegiatan sosialisa- 
si dilakukan di Desa Wana- 
kerta, .Kevamafan Tefukjam- 
be l}arat. Sebanyflk 30 peter
nak sapi dan domba pun ikut 
menghadiri. “Alhamdiilillah 
kanii telah bertemu secara 
langsung dengan waldl bu- 
pati dan instansi terkaii untuk

rrienyampalkan ggrakan yang Indonesia tercatat turun hing- 
katiii ciptakiui. K;yni tejah * ,ga 98,96 persen^Hal itu mer- 
mendapatkan dukungan dari upakan basil dari upaya keras 
pemerintah daerah," paparn- pemerintah mengendafikan 
y&, baru-baru ini. penyebaran. virus PMK. “Jum-

Ia memaparkan kembali lah ternak sakit karena PMK 
empon-empon yang digunakan -terus menurun sejak puncak 
yakni bawang putih,- kunyit, kasus pada 26 Juni 20220 se- 
temu lawak. Seluruh'*bahan banyak 13.546 ekor. Pada 24 
dapat diperoleh dan dibupt Agustus 2022 (pukul 24.00 WIB) 
secara mandiri. "Bahan-ba- jumlah kasus 412 ekor atau 
han dapat diperoleh secara turun sebesar 96,96% dari 
murah dan bisa dibuat sendi- puncak kasus,” kata Koordi- 
ri di rumah,” imbuhnya. nator Pencegahan dan Pem-

Sementara itu, perkemban- berantasan Penyakit Hewan, 
gan kasus baru penyakit mu- Ditjen Peternakan dan Kese- 
lut dan kuku (PMK) harian di hatan Hewan Kementerian

Pertanian Arif Wicaksono.
Dari data di tanggaf dan 

waktu yang sama, perband- 
ingan jumlah terhadap ternak 
sakit PMK sebesar 68,78% dan 
rata-rata perbandingan jum
lah ternak mati terhadap ter
nak sakit PMK sebesar 1,34%. 
Menurut Arif, tingkat kegana- 
san virus PMK Jebih.besat 
dibandingRan ('ovid-19. Bu- 
kan tingkat kematiannya yang 
dikhawatirkan, melainkan 
penyebaran dan kerugian 
ekonomi yang ditimbulkan.

Dia mengilustrasikan bila 
dalam satu tempat ada satu

ekor terpapar virus PMK, ma- 
ka lSekordipastikan terpapar. 
"Jadi memangsebetulnya PMK 
itu bukan tingkat kematian
nya yang mengkhawatirkan 
tapi tingkat penyebarannya, 
tingkat kesakitannya, tingkat 
kerugian ekonomi yang ditim
bulkan. Sebetulnya itu vang 
mengkhawatirkan PMK bukan 
kematian tetapi penyakit 
ekonomi istilahnya," katanya 

Sejak kasus PMK kembali 
munculnya di Indonesia pada 
28 April lalu, pemerintah tel
ah melakukan upaya agar 
penyebarannya tidak semakin

meluas. Arif mengatakan ada 
tiga prinsip dasar pengenda- 
lian PMK yang dilakukan pe
merintah. Pertama, mencegah 
kontak hewan rentan PMK 
dengan sumber virus PMK, 
isolasi hewan terpapar PMK, 
pengendalian 1 <flu lintas 
.hewan ternak dan p^enga- 
wasan. "Kedua, menghen- 
tikan produksi virus dah 
sirkulasi di lingkVingan den
gan dekontaminlisi dan dis
posal. Yang ket'ga adalah 
meningkatkan kekebalan 
hewan rentan dVngan vak- 
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