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Karantina Banjarmasin Lakukan Penolakan Dua Ekor Burung
Love Bird
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Pada hari Jum’at tanggal 17 Maret 2017, Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin melakukan tindakan penolakan terhadap 2 (dua) 
ekor burung jenis Love Bird dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya melalui Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Penolakan dilaksanakan 
oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan, Edi Susanto, S.IP di atas KM. Satya Kencana III kepada pemiliknya. Burung tersebut dibawa 
oleh pemiliknya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 menggunakan KM. Gerbang Samudera dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju 
Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Karantina Hewan ternyata tidak dilengkapi Sertifikat Kesehatan 
Hewan dari daerah asal sehingga dilakukan tindakan penahanan. Setelah diberi waktu maksimal selama 3 (tiga) hari, tidak dapat melengkapi 
persyaratan Karantina maka pada hari Jum’at tanggal 17 Maret 2017 dilakukan tindakan penolakan kembali ke daerah asal yaitu Surabaya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan pasal 15 huruf (c) disebutkan bahwa 
Terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan 
karantina yang dimasukkan ke dalam atau dimasukkan dari satu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dilakukan 
penolakan apabila ternyata setelah dilakukan penahanan, keseluruhan persyaratan yang harus dilengkapi dalam batas waktu yang ditetapkan, 
tidak dapat dipenuhi. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan pasal 21 ayat 2 huruf 
(a) disebutkan bahwa Media pembawa yang ditolak pemasukannya dapat dilakukan penahanan, apabila pemiliknya menjamin sertifikat 
kesehatan hewan, sertifikat sanitasi, atau surat keterangan asal, dapat ditunjukkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

Kemudian pada pasal 21 ayat 3 disebutkan bahwa jika pemilik tidak dapat menunjukkan sertifikat kesehatan hewan, sertifikat sanitasi, atau 
surat keterangan asal dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, maka media pembawa tersebut ditolak pemasukannya. 
Maka berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin melakukan tindakan 
penolakan terhadap burung Love Bird. Dengan adanya tindakan penolakan ini, maka diharapkan memberikan efek jera dan pembelajaran 
khususnya bagi pemilik serta masyarakat luas pada umumnya agar selanjutnya melapor dan memeriksakan kepada petugas Karantina di 
pelabuhan dan bandara apabila hendak berpergian dengan membawa Hewan, Bahan Asal Hewan, dan Hasil Bahan Asal Hewan untuk 
mencegah masuk dan menyebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK).
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