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Tanggal 8 Juni 2017 menjadi momentum public awareness Badan Karantina Pertanian untuk mengerahkan, mendorong serta meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan kekayaan alam hayati. Setiap tahun diselenggarakan bulan bakti karantina pertanian sebagai 
bentuk perayaan hari lahir karantina pertanian di Indonesia. Terhitung sejak 140 tahun yang lalu, lahirnya karantina pertanian di Indonesia 
ditandai dengan terbitnya Ordonansi 19 Desember 1887 (Staatsblad No. 262) yang melarang pemasukan tanaman kopi dan biji kopi dari 
Srilanka. Ordonansi tersebut merupakan yang pertama kali dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda dalam bidang perkarantinaan 
tumbuhan di Indonesia.

Rangkaian kegiatan bulan bakti karantina pertanian ke-140 pada tahun ini ditetapkan pada 8 Juni hingga 8 Juli 2017. Secara umum, kegiatan 
bulan bakti karantina pertanian bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian, kesadaran dan peran aktif seluruh jajaran karantina pertanian 
dan masyarakat dalam rangka mendukung upaya khusus swasembada peningkatan produksi pangan dengan meningkatkan perlindungan 
kekayaan alam hayati serta perekonomian bangsa. Secara khusus, kegiatan bulan bakti karantina pertanian bertujuan untuk mensosialisasikan 
dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya isu perlindungan kekayaan alam hayati, mensosialisasikan dan memberikan 
informasi kepada masyarakat tentang berbagai kegiatan program di UPT karantina pertanian di seluruh Indonesia, meningkatkan dukungan 
dan partisipasi masyarakat dalam isu perlindungan kekayaan alam hayati, serta membangun citra positif program Badan Karantina Pertanian.

Tema bulan bakti karantina pertanian pada tahun ini ialah Lindungi Negeri, Lestarikan Keanekaragaman hayati. Sasaran penyelenggaraan 
Bulan Bakti Karantina Pertanian adalah masyarakat eksternal (terdiri dari: Masyarakat Pemegang Kebijakan, Akademisi, Masyarakat Media, 
Masyarakat Pelaku Usaha dan Masyarakat Umum) dan masyarakat internal (terdiri dari pengguna jasa perkarantinaan dan karyawan/i 
Karantina Pertanian). Beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penyelenggaraan bulan bakti karantina pertanian ialah 
pencitraan sebagai lembaga layanan publik yang tangguh dan terpercaya dapat diterima, memberikan semangat kepada pegawai lingkup 
Badan Karantina Pertanian untuk terus mengabdi melindungi negeri dari ancaman hama penyakit hewan dan tumbuhan, memberikan 
dorongan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan kekayaan alam hayati, kesehatan serta perekonomian bangsa.

Kegiatan bulan bakti karantina pertanian di Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin antara lain sosialisasi karantina pertanian, acara buka 
puasa bersama, dan partisipasi dalam lomba website serta paduan suara lingkup Badan Karantina Pertanian. Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 
2017, Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin menyelenggarakan kegiatan sosialisasi karantina pertanian sekaligus buka puasa bersama.

egiatan sosialisasi karantina pertanian meliputi peresmian mobil pelayanan karantina dan penyerahan poster karantina pertanian kepada 
perusahaan pelayaran. Mobil layanan karantina pertanian telah dijalankan sejak Februari 2017 dengan menggunakan satu buah mobil 
yang dilengkapi meja layanan. Mobil tersebut melayani pengguna jasa yang masuk ke pelabuhan Trisakti. Pelayanan dilaksanakan di area 
pelabuhan, sehingga memudahkan pengguna jasa untuk mengakses layanan karantina pertanian. Pelayanan cepat dengan mobil tersebut 
rupanya disambut baik oleh pengguna jasa dan telah meningkatkan kepatuhan pengguna jasa. Pada saat kapal sandar, pengguna jasa akan 
langsung mendatangi mobil layanan guna melaporkan media pembawa OPTK/HPHK yang mereka bawa.
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Petugas karantina bersiap memberikan pelayanan, dan sebagian lainnya memantau kondisi di dalam kapal untuk memeriksa apabila masih 
ada yang belum tertib lapor. Melihat antusias pengguna jasa yang meningkat dari hari ke hari, maka mobil layanan karantina dioptimalkan fisik 
dan fasilitasnya, sehingga memberikan kenyamanan yang lebih baik kepada pengguna jasa dan petugas karantina. Mobil layanan karantina 
pertanian yang awalnya sekedar mobil biasa yang dilengkapi meja layanan, kini bodinya telah dipercantik dengan stiker warna yang menjadi 
ciri khas mobil layanan, sehingga mempermudah masyarakat untuk menemukan mobil tersebut. Fasilitas perlengkapan periksa juga tersedia 
di mobil tersebut sehingga meningkatkan kenyamanan petugas dan pengguna jasa.

Selain peresmian mobil pelayanan, pada sosialisasi ini juga diserahkan secara simbolis poster karantina pertanian kepada perusahaan pelayanan, 
yakni: PT. Dharma Lautan Utama dan PT. Gerbang Samudera Nusantara. Poster tentang layanan karantina tersebut akan dipasang di ruang 
penumpang di kapal serta akan dipasang diruang keberangkatan dan kedatangan penumpang di Pelabuhan Trisakti. Sosialisasi melalui poster 
karantina pertanian ini diharapkan memberikan informasi sekaligus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 
karantina pertanian.

Acara buka puasa bersama diikuti oleh sekitar 300 orang yang terdiri dari pegawai BKP Kelas I Banjarmasin dan keluarga, anak yatim piatu 
dari panti asuhan “Rumah Yatim”, undangan dari instansi terkait dan stakeholders. Acara dimulai pukul 17.00 WITA ditengah hujan yang 
cukup lebat, diawali dengan sambutan kepala Balai Karantina pertanian Kelas I Banjarmasin, drh. Achmad Gozali, MM. Setelah itu dilanjutkan 
sambutan dari perwakilan KSOP Banjarmasin, yakni Kabid lalu Lintas, Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan, Bpk. H. Barian. Menjelang 
pukul 17.30 WITA hujan pun reda, tepat menjelang acara peresmian mobil pelayanan karantina pertanian dan penyerahan poster. Kemudian 
dilanjutkan dengan penyerahan bingkisan kepada anak yatim piatu yang diserahkan oleh kepala Balai (drh. Achmad Gozali, MM), Kasubag Tata 
Usaha (Sri Wiharti), Kasie Wasdak (Edi Susanto, S.IP), Kasie Karantina Tumbuhan (Ir. M. Supian Noor), dan Kasie Karantina Hewan (drh. Isrokal). 
Acara buka puasa bersama semakin khidmat dengan pembacaan ayat suci Al Quran oleh salah seorang anak yatim piatu. Selanjutnya ceramah 
disampaikan oleh Ustadz Muhlidin Sulaiman tentang indahnya berbagi di bulan puasa, terlebih pada ulang tahun karantina ini Balai Karantina 
Pertanian Kelas I Banjarmasin turut berbagi sukacita dan berkah bersama anak-anak yatim piatu. Pada pukul 18.20 WITA terdengar kumandang 
Adzan Mahgrib, maka seluruh peserta mulai membatalkan puasa dengan menikmati takjil yang telah tersedia, kemudian melksanakan shalat 
berjamaah. Setelah itu, seluruh peserta menikmati hidangan yang telah tersedia. Semua orang bersuka cita. Sungguh hari yang luar biasa, 
sosialisasi karantina pertanian dan buka puasa bersama berjalan lancar. Semoga Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin kedepan dapat 
memberikan pelayanan karantina pertanian yang semakin baik sehingga setiap karya yang diberikan menjadi berkah bagi semua orang dan 
mampu melindungi negeri serta melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia.
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