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Izin Pemeliharaan Satwa Tak Ada 
Senin, 12 Januari 2009 | 00:05 WIB  
 

Medan, Kompas - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara mengingatkan belasan 
pemilik satwa dilindungi. Mereka kini masih belum melengkapi izin pemeliharaan satwa yang sah, 
bahkan sebagian pemilik sama sekali belum pernah memiliki izin. 

”Kami memberi waktu dalam dua bulan ini untuk melengkapi perizinan. Jika tidak, petugas akan 
menyitanya,” kata Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumut Djati 
Witjaksono Hadi, Minggu (11/1) di Medan. 

Djati mengatakan, pemilik satwa berasal dari beragam kalangan, di antaranya instansi pemerintah. 
Sebagian pihak swasta dan sebagian yang lain pemilik pribadi. 

Mereka mengelola dalam status yang berbeda. Status yang dia maksud antara lain izin penangkaran, 
pemeliharaan, dan pengelolaan taman konservasi. 

”Beberapa lembaga pemerintah yang belum melengkapi izinnya adalah usaha penangkaran rusa di 
Universitas Sumatera Utara dan Kebun Binatang Medan,” katanya. 

Belum memperbarui 

USU Medan sebelumnya pernah memiliki izin pemeliharaan rusa (Cervidae sp), tetapi sudah tidak 
berlaku lagi. 

Izin pemeliharaan satwa dilindungi berumur lima tahun, selanjutnya perizinan harus diperbarui ke 
pemangku kepentingan. 

”Saat ini pemerintah memberi kemudahan perizinan pemeliharaan bisa ke provinsi masing-masing 
melalui balai konservasi,” kata Djati. 

Pemerintah Kota Medan hingga kini belum memperbarui izin pengelolaan taman konservasi berupa 
kebun binatang. 

Serupa dengan kebun binatang ini, tempat wisata Pantai Cermin di Serdang Bedagai dan taman 
satwa di Tanjung Balai juga belum melengkapi izin. 

Tidak tahu 

Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Medan Rusdi Siregar mengaku tidak tahu-menahu tentang 
perizinan Kebun Binatang Medan. Setahu dia, Kebun Binatang Medan pernah memiliki izin operasi. 

”Pada dasarnya kami ingin mengelola satwa secara prosedural. Kami akan mengecek ke unit teknis 
pengelola, bagaimana perizinannya. Jika memang harus memperbarui izin, kami meminta BBKSDA 
mengirimi kami surat,” katanya. 

Sejauh ini, di Sumut ada 17 pemegang izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi. 

Pemerintah juga memberi izin kepada sebanyak 30 perusahaan pengedar tumbuhan dan satwa liar. 
(NDY) 

 

 


