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KATA PENGANTAR 

 

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan suatu hal yang penting bagi 

terselenggaranya manajemen kinerja yang baik. Untuk tujuan ini RKT menjadi suatu hal 

yang cukup kritikal yang harus dijadikan fokus perhatian oleh manajemen.RKT juga 

merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Badan Karantina 

Pertanian dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).Penyusunan 

RKT didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 

dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional. 

Sebagai bagian dari manajemen kinerja yang baik,RKT memerlukan pemikiran untuk 

menyelaraskan berbagai hal yang telah dituangkan dalam Renstra dan kemungkinan 

pelaksanaannya. RKT yang baik haruslah selaras dan terintegrasi dengan penataan program 

dan perencanaan kegiatan di tingkat unit pelaksana teknis.RKT juga harus terintegrasi dengan 

rencana tindak maupun perencanaan operasional yang lebih rinci sehingga segala sesuatu 

yang telah disusun dan direncanakan pencapaian sasaran kinerjanya dapat secara jelas dan 

realistis dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai yang telah diprogramkan dan menjadi 

instrument evaluasi pengukuran kinerja. 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas petunjuk dan 

rahmatnya bahwa dokumen Rencana Kinerja Tahunan Badan Karantina Pertanian telah dapat 

diselesaikan sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program,kegiatan hingga 

anggaran pada periode berjalan. 

Pedoman ini disusun sebagai realisasi kegiatan Sekretariat Badan Karantina Pertanian  

dan dimaksudkan agar seluruh pejabat di lingkup Badan Karantina Pertanian mengerti, 

memahami, dan selanjutnya dapat menyusun perencanaan kinerja yang dituangkan dalam 

formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).  

Sangat disadari bahwa pedoman ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik 

dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi 

seluruh pejabat di lingkup Badan Karantina Pertanian. 

 

                                                                                  Jakarta,       Nopember 2015 

                                                                                     Kepala Badan Karantina Pertanian, 

 

         ttd 

 

 

                                                                                            Ir. Banun Harpini, M.Sc 

                                                                                          NIP.19601019.198503.2001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Badan Karantina Pertanian memuat langkah-langkah untuk 

mendukung “Menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercaya Dalam Perlindungan 

Klestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan 

Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan”. yang menjadi Visi Badan Karantina 

Pertanian yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Karantina Pertanian 

2015-2019. Disamping sebagai penjabaran Renstra, agar didapat rencana yang tanggap 

terhadap perubahan maka (RKT) Badan Karantina 2016 juga disusun dengan 

mempertimbangkan perkembangan terakhir pada tahun 2015 serta permasalahan dan 

tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2016 sehingga diharapkan dapat terwujud 

rencana aksi dalam (RKT) Badan Karantina Pertanian Tahun 2016 yang dapat diaplikasikan 

secara nyata. 

(RKT) Badan Karantina Pertanian Tahun 2016 merupakan pedoman bagi penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Karantina Pertanian. 

 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian 

Negara, dan Peraturan Presiden R.I Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, 

serta Peraturan Menteri Pertanian No.61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pertanian, menyatakan bahwa tugas pokok Badan Karantina 

Pertanian (BARANTAN) adalah melaksanakan perkarantinaan pertanian. Didalam 

melaksanakan tugas tersebut, BARANTAN menyelenggarakan fungsi : 

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan hewandan 

tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; 

2. Pelaksanaan perkarantinaaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; 

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, 

serta pengawasan keamanan hayati; dan pelaksanaan administrasi Badan Karantina 

Pertanian. 
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Instruksi Presiden Nomor.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 

mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara tugas pokok dan 

fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan, dan program 

dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana. 

 

Strategi, rencana kinerja dan pengukuran kinerja : 

1. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disampaikan kepada masing-

masing, serta kepada lembaga penilai/evaluasi akuntabilitas kinerja, yang akhirnya 

kepada Presiden; 

2. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah sebagai media 

pertanggungjawaban dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) dan berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja serta alat 

pendorong terwujudnya good governance dalam perspektif yang lebih luas; 

3. Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi untuk mencapai efisiensi dan 

efektifitas Keputusan Menteri Pertanian Nomor.22/Permentan/OT.140.2008 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja. 

 

B. Dasar Hukum  

1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;  

2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah;  

3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian 

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomo.61/Permentan/OT.140/10/2010Tentang Susunan 

Organisasi dan TataKerja Kementerian Pertanian 

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI 

Nomor 25 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja 
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C. Tujuan   

Agar seluruh pejabat mengerti, memahami dan selanjutnya dapat menyusun Perencanaan 

Kinerja yang dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).  

 

D. Pengertian Rencana Kinerja   

1. Rencana Kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator 

kinerjaberdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 

Rencana Strategis 

2. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT); 

3. Isi RKT ini adalah semua sasaran, program dan kegiatan yang prioritas dan target 

yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang. 

 

E. Yang Bertanggung Jawab Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT)   

Rencana kinerja disusun oleh satuan organisasi/kerja yang tugas dan fungsinya 

melaksanakan perencanaan dan bahannya berdasarkan usulan unit organisasi/kerja yang  

akan melaksanakan program/kegiatan yang disusun.  Rencana Strategis harus 

disusun/dimiliki oleh setiap unit organisasi dari Pusat sampai dengan Unit Pelaksana 

Teknis 

 

F. Waktu Penyusunan   

Rencana kinerja disusun bersamaan dengan penyusunan Rencana Strategis lima tahun, 

sehingga pada Rencana Strategis dilampiri Rencana Kinerja Tahunan (Rencana Kinerja 

tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima). Dengan demikian unit 

organisasi/kerja dapat mengetahui apakah Rencana Strategis untuk lima tahun kedepan 

mampu dituntaskan oleh Rencana Kinerja setiap tahunnya.  

 

G. Mengapa Perlu Perencanaan Kinerja   

Perencanaan kinerja merupakan proses yang penting yang harus dilakukan oleh instansi 

agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat diikuti dan  



__________________________________________________________________________________
Rencana Kerja Tahunan Barantan Tahun 2016 
 

4 
 

dipantau pencapaiannya. Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen sistem 

AKIP yang seyogyanyadilakukan oleh instansi pemerintah agar lebih mudah untuk 

meningkatkan akuntabilitaskinerjanya.  

 

H. Langkah-Langkah Penyusunan 

1. Membentuk Tim Penyusun Rencana Kinerja dengan mengikutsertakan Tim Penyusun 

Rencana Strategis;  

2. Penelaahan tugas dan fungsi organisasi; 

3. Menghimpun dan memahami semua kebijakan yang terkait dan relevan dengan 

Rencana Kinerja Tahunan yang disusun; 

4. Mempedomani analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Apportunities dan Threats) 

atau analisis KEKEPAN (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman) 

sertamenentukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang termuat pada Rencana 

Strategis;  

5. Mengumpulkan data internal dan eksternal; 

6. Memilih/menentukan sasaran prioritas yang ada pada rencana strategis untuk 

dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun; 

7. Setiap sasaran dibuat indikator keberhasilan sasaran (outputs, outcomes); 

8. Menentukan rencana kinerja tingkat capaian (target) sasaran; 

9. Memilih/menentukan program prioritas yang ada pada Rencana Strategis untuk 

dilaksanakan pada tahun rencana kinerja yang disusun; 

10. Dalam satu program, memilih dan menentukan kegiatan apa yang prioritas pada tahun 

rencana kinerja yang disusun;  

11. Setiap kegiatan yang telah ditentukan tersebut disusun indikator keberhasilan kegiatan 

(inputs, outputs, outcomes, benefits, dan impacts); 

12. Menentukan satuan setiap indikator; 

13. Menyusun rencana tingkat capaian (target) setiap indikator keberhasilan kegiatan. 
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BAB II 

PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA 

 

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja (RENJA) sebagai 

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA (perencanaan 

lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai 

kegiatantahunan.  Di dalam RENJA ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, 

sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan.  Penyusunan RENJA dilakukan seiring 

dengan agenda penyusunan REPETA dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen 

yang ingin diwujudkan (target setting) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan 

organisasi/kerja untuk mencapainya dalam tahun tertentu.  

Penyusunan RENJA meliputi penyusunan sasaran (uraian, indikator, dan target) yang 

ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, program dan kegiatan (uraian, indikator 

kinerja, sasaran, dan target) dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :  

 

A.  Penetapan Sasaran 

1. Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat 

dalam dokumen RENSTRA. Selanjutnya diidentifikasi/dipilih/ditetapkan sasaran mana 

yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana 

tingkat capaiannya (targetnya).  

2. Teknik mengidentifikasi/memilih/menetapkan sasaran: 

a. Bila sasaran pada RENSTRA dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang 

bersangkutan maka sasaran pada RENSTRA dapat dipindahkan dalam Rencana 

Kinerja Tahunan (RKT).  

b. Bila sasaran dan indikator sasaran  pada RENSTRA tidak dapat dilaksanakan 

seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka dapat dipilih sasaran yang tertulis 

pada RENSTRA sesuai skala prioritas.  

c. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian (target) masing-

masing, dengan penjelasan: 
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c.1) Target adalah dapat berupa angka kuantitatif (jumlah) maupun angka 

kualitatif (prosentase); 

c.2) Setiap sasaran dapat memiliki lebih dari satu indikator sasaran.  Indikator 

sasaran secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan 

sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan.  

d. Dalam kolom keterangan menjelaskan keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, 

kebijakan dengan program, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja lain. 

 

B.  Penyusunan Program 

1. Program-program yang dituangkan dalam RENJA merupakan program yang  terkait 

dengan sasaran dalam dokumen RENSTRA.  Selanjutnya diidentifikasi dan 

ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, 

sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan  

2. Teknik mengidentifikasi/memilih/menyusun program : 

a. Bila program pada setiap sasaran yang ditetapkan dalam RENSTRA dapat 

dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka program dalam 

RENSTRA dapat dipindahkan dalam RENJA;  

b. Bila program yang ditetapkan pada RENSTRA tidak dapat dilaksanakan 

seluruhnya pada tahun yang bersangkutan maka dapat dipilih program yang tertulis 

pada RENSTRA sesuai skala prioritas. 

 

C. Penyusunan Kegiatan 

1. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh 

instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam 

RENSTRA dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan 

tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja 

kegiatan dan rencana capaiannya.  

2. Teknik mengidentifikasi/memilih/menyusun kegiatan : 
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a. Berdasarkan skala prioritas melalui indikator kegiatan yang memberikan kontribusi 

maksimal terhadap pencapaian sasaran dan tujuan; 

b. Perlu adanya konsistensi, keterpaduan, dan keseimbangan antar satuan 

organisasi/kerja; 

c. Memperhatikan sumber daya dan potensi yang ada serta menyentuh kebutuhan 

pelayanan. 

D.  Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan 

1. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan 

tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.  

2. Penyusunan indikator untuk setiap kegiatan sebagai berikut : 

a. Masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan 

dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan outputs, misalnya 

sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya; 

b. Keluaran (outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan / atau non 

fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program 

berdasarkan masukan yang digunakan;  

c. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran 

kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap 

produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;  

d. Manfaat (benefits) adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan 

langsung oleh masyarakat.  Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diaksesoleh 

publik;  

e. Dampak (impacts) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau 

kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam 

suatu kegiatan.  

3. Penyusunan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang 

realistisdengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.  Indikator 

kinerjakegiatan dimaksud meliputi : 

a. Spesifik dan jelas; 
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b. Dapat diukur secara obyektif; 

c. Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai; 

d. Tidak bias.  

 

E.  Penentuan Satuan Setiap Indikator 

 

Indikator Kinerja dikategorikan dalam beberapa sudut pandang: 

1. Berdasarkan keterkaitan dengan strategi organisasi : 

 Indikator Kinerja Strategis  

Indikator kinerja yang bersifat strategis adalah indicator kinerja yang terkait 

dengan strategi organisasi 

 Indikator Kinerja Non-Strategis 

Indikator kinerja yang tidak bersifat strategis digunakan untuk mengukur kegiatan 

rutin organisasi. 

2. Berdasarkan aspek yang diukur : 

 Indikator Kinerja yang Mengukur Kinerja Hasil (Result Indicator) 

Result Indicator merupakan ukuran yang menunjukkan hasil dari proses kegiatan 

organisasi.Result Indicator merupakan “lagging indicator” indicator ini 

menunjukkan hasil akhir dari sekumpulan tindakan atau proses. 

 Indikator Kinerja yang Mengukur Kinerja Proses (Performance Indicator) 

Performance Indicator merupakan indikator yang mengukur jalannya suatu  proses 

atau tindakan yang mendukung organisasi dalam mencapai hasil.   

 

F.  Menetapkan Target 

Setelah ditetapkan indikator kinerja dilanjutkan dengan menetapkan terget-target yang 

ingin dicapai untuk setiap indikator kinerja.Setelah persiapan-persiapan dalam langkah-

langkah sebelumnya dilakukan, barulah bisa melakukan penetapan target. 

Penetapan target kinerja bukanlah proses yang tiba-tiba atau proses yang bisa dilakukan 

secara mendadak.  Penetapan target dapat realistis jika unit organisasi memiliki data 

yangcukup valid dan memadai. 

G.  Langkah-langkah dan Urutan Tindakan Dalam Mewujudkan Rencana Kinerja : 
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1. Menyelenggarakan rapat staf/para pimpinan; 

2. Negosiasi tingkat kinerja yang diinginkan; 

3. Menuliskan rencana kinerja; 

4. Meminta komitmen seluruh pimpinan unit kerja; 

5. Penjelasan penetapan target. 

Sebelum menetapkan target atau tingkat kinerja yang diinginkan, proses yang 

dilakukan  

harus mengakomodasi unit-unit kerja yang terkait, sehingga mereka dapat merasakan 

ikut memiliki dan bertanggung jawab untuk pencapaian target-target tersebut. 

Penetapan target bukanlah hanya membicarakan soal angka, akan tetapi lebih 

mendalamlagi sampai kepada latar belakang munculnya angka tersebut. Setiap angka 

target yang dimunculkan harus dikaitkan kepada pencapaian visi dan misiunit 

organisasi.  Penetapan target tidak boleh dipaksakan  karena akan dapatmenimbulkan 

beban yang berat bagi penerimanya.Target yang ditetapkan perlu diperhatikan apakah 

terlalu tinggi atau terlalu rendah,  halitu perlu dilakukan rapat-rapat atau koordinasi.  

Perumusan rencana kinerja dapat didokumentasikan dalam suatu formulir yang 

memberikan acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan dan pencapaian sasaran. 

Dokumen rencana kinerja merupakan dokumen yang dianjurkan oleh 

pedomanpenyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai 

bentuk formulir 

terlampir. 
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BAB III 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM 

 

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 

Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden R.I Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Pertanian, serta Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, menyatakan bahwa tugas pokok Badan 

Karantina Pertanian (BARANTAN) adalah melaksanakan perkarantinaan Pertanian. Di 

dalam melaksanakan tugas tersebut, BARANTAN menyelenggarakan fungsi : 

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan hewan dan tumbuhan, 

serta pengawasan keamanan hayati; 

2. Pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; 

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, 

serta pengawasan keamanan hayati; dan 

4. Pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian. 

A. VISI DAN MISI 

1. VISI  : 

Visi Pembangunan Nasional 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang 

Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. 

Visi Kementerian Pertanian adalah “Terwujudnya sistem pertanian-bioindustri 

berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah 

tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.” 

Visi dalam Renstra Kementerian Pertanian di atas, selanjutnya menjadi acuan dalam 

penyusunan Visi Badan Karantina Pertanian (BARANTAN), yaitu: “Menjadi Instansi 

yang Tangguh dan Terpercaya Dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam 

Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta 

Keamanan Pangan”. 

2. MISI : 
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Untuk mewujudkan visi di atas, terdapat 7 misi pemerintahan Presiden Joko Widodo, 

yaitu: 

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, 

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan 

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan 

Negara hukum. 

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara 

maritim. 

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing. 

6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan 

berbasiskan kepentingan nasional. 

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 

Dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi BARANTAN, maka MISI 

BARANTAN, yaitu : 

1. Melindungi  kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari tumbuhan 

dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan Organisme 

Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) 

2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan  

3. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses 

pasar komoditas pertanian  

4. Memperkuat kemitraan perkarantinaan  

5. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik . 

B. TUJUAN BARANTAN : 

1. Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan HPHK dan 

OPTK  

2. Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan tumbuhan  
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3. Pengendalian importasi dan percepatan eksportasi melalui pencegahan masuk dan 

keluarnya media HPHK dan OPTK 

4. Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan  

5. Mewujudkan pelayanan prima 

 

C. SASARAN PROGRAM : 

Sasaran Program (SP) adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh BARANTAN 

dalam pembangunan lima tahun mendatang sebagai dampak/hasil (outcome) dari 

program/kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis Kementerian Pertanian. Menurut 

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelahaan Rencana Strategis 

Kementerian/Lembaga, kedudukan Sasaran Strategis berada pada level kementerian. 

Sedangkan pada level eselon I, dalam hal ini BARANTAN, maka istilah yang dipergunakan 

adalah Sasaran Program (SP), 

Sasaran Program BARANTAN adalah : 

1. Meningkatnya efektivitas pengendalian risiko masuk,  tersebar dan keluarnya HPHK 

dan OPTK. 

2. Meningkatnya kualitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati 

terhadap ekspor Media Pembawa HPHK dan OPTK dan keamanan hayati. 

3. Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian. 

Peningkatan efektivitas pengendalian resiko masuk, tersebar dan keluarnya HPHK dan OPTK 

diperlukan dalam rangka memaksimalkan tugas dan fungsi BARANTAN, mengingat 

besarnya ancaman dan risiko berbagai jenis HPHK dan OPTK yang dapat masuk dan tersebar 

ke wilayah RI karena sangat luasnya wilayah yang harus diawasi dan dijaga. Besarnya risiko 

dan ancaman tersebut berdampak terhadap kesiapsiagaan seluruh jajaran BARANTAN dalam 

menjaga wilayah RI sehingga diperlukan implementasi yang konsisten dalam pelaksanaan 

dan efektivitas tindakan karantina mulai dari tingkat pre border, at border dan post border. 

 

D. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI : 

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya 

arus lalulintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tariff (tariff barrier) dalam 
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perdagangan hasil pertanian antar Negara. Keadaan ini memicu masing-masing Negara 

memperketat jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil pertanian sebagai instrument 

pengendalian perdagangan antar Negara. Pada saat ini ancaman yang dapat mengganggu 

kelestarian sumberdaya alam, ketenteraman dan kesehatan masyarakat, kesehatan pangan, 

gangguan terhadap produksi sector pertanian, serta lingkungan telah didefinisikan sebagai 

ancaman yang perlu untuk dicegah masuk dan penyebarannya. Ancaman yang secara global 

telah diidentifikasikan dapat dikendalikan secara efektif melalui penyelenggaraan 

perkarantinaan antara lain : 

1) Ancaman terhadap kesehatan hewan dan tumbuhan; 

2) Invassive species; 

3) Penyakit Zoonosis; 

4) Bioterorism; 

5) Pangan yang tidak sehat termasuk GMO yang belum dapat diidentifikasi 

keamanannya; 

6) Kelestarian plasma nutflah/keanekaragaman hayati; 

7) Hambatan teknis perdagangan, dan; 

8) Ancaman terhadap kestabilan perekonomian nasional. 

Arah kebijakan merupakan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan 

sesuai dengan visi dan misi presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan 

perkarantinaan.  

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi 

dan misi BARANTAN. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi BARANTAN dalam 

rangka mendukung perwujudan visi dan misi presiden, serta implementasi Rencana Strategis 

Kementerian Pertanian 2015-2019 sebagai berikut: 

1. Memperkuat sistem perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang 

modern, tangguh dan terpercaya melalui strategi: 

a.  Peningkatan sistem karantina hewan dan keamanan hayati hewani. 

b. Peningkatan sistem karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati. 

c. Peningkatan kualitas pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan 

hayati 
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d. Peningkatan kualitas penyelenggaraan laboratorium uji standar dan uji terap teknik 

dan metode karantina pertanian 

e. Peningkatan kepatuhan, kerjasama dan pengembangan sistem informasi 

perkarantinaan. 

f. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada BARANTAN yang 

meliputi penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan pengembangan infrastruktur 

(sarana/prasarana). 

2. Mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan karantina melalui strategi 

peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat tentang perkarantinaan. 
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BAB IV 
 

KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN PERKARANTINAAN 
 
 
 

A. KONDISI UMUM 

 
 

Peningkatan Produksi Pangan merupakan salah satu tujuan kegiatan dari Program 

Badan Karantina  Pertanian Kementerian Pertanian yang mengacu pada 9 agenda 

pembangunan   nasional.      Tugas   fungsi   Badan   Karantina   Pertanian   adalah 

mencegah masuk, mencegah menyebar, mencegah keluar Hama Penyakit Hewan 

Karantina  (HPHK)  dan  Organisme   Pengganggu  Tumbuhan   Karantina  (OPTK) 

ke/dari dan antar area Negara Kesatuan Republik Indonesia, karenanya semua kegiatan 

BARANTAN baik yang telah dilakukan maupun yang direncanakan  ke depan 

haruslah   mengacu   pada  tugas  dan  fungsi  tersebut.     Khusus   pada  kegiatan 

BARANTAN tahun 2010 -  2014 kegiatan yang telah dilakukan dan capaian yang 

telah diraih memberikan gambaran nyata bagi rencana kegiatan ke depan.Apabila 

dilihat dari trend kenaikan pagu anggaran BARANTAN tampak bahwa kenaikan terse 

but tidak signifikan, hal ini mengingat jumlah pegawai yang terus bertambah   seiring 

dengan perkembangan jumlah tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa 

Hama dan  Penyakit  Hewan  Karantina  (HPHK) dan Organisme  Pengganggu  

Tumbuhan Karantina (OPTK) yang semakin meningkat. Dalam perjalanan kinerja 

tahun 2010 - 2014 Badan Karantina Pertanian telah berhasil melakukan pencegahan 

masuk dan tersebarnya  HPHK  dan  OPTK yang berasal dari luar negeri  ataupun  

antar area. Tindakan  pembebasan/pelepasan   komoditas tumbuhan  dan  produknya  : 

dengan total frekuensi serfikasi sejak tahun 2010 berturut-turut sebesar : 324.884, 

417.975, 443.401,  413.280  kali  dan terakhir  di tahun 2014  per bulan  September  

sebesar 323.503  kali.  Untuk  komoditas   hewan  dan  produknya  dengan  total  

frekuensi sertfikasi  sejak  tahun   2010  berturut-turut  sebesar  329.614,  341.960,  

468.492, 452.994 kali  dan terakhir di tahun 2014 per bulan September sebesar 

308.760 kali. 

 
B. PERMASALAHAN 
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1)   Pada saat ini jumlah  petugas Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan tidak 

sebanding dengan luasnya wilayah pengawasan karantina atau tempat-tempat 

pemasukan dan pengeluaran yang ada. 

2) Penerimaan  Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Karantina Pertanian sampai 

saat  ini mempunyai  kontribusi  yang  paling  besar di  lingkungan  Kementerian 

Pertanian  dan  realisasi  per tahunnya  selalu  melebihi  target.  Kondisi saat ini 

PNBP masih menjadi pagu pokok dalam penetapan alokasi anggaran (APBN). 

3)   Seiring   dengan   era   perdagangan   bebas  serta   menyongsong   Masyarakat 
 

Ekonomi Asean  2015 (Asean Economic Community) akhir tahun 2015, masih 

terdapat beberapa kelernahan yaitu antara lain pelayanan yang tersegmentasi, 

luasnya rentang kendali dan adanya benturan kebijakan antar 

Kementerian/Lembaga,  Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 

4) Pengembangan   dan  penguatan  fungsi     Badan  Karantina  Pertanian  untuk 

melaksanakan pengawasan   keamanan   hayati   maupun   pengawasan   dan 

penindakan  masih  belum terpayungi secara  lengkap  pada  UU No. 16 Tahun 

1992. 
 

5) Dalarn  rangka  melaksanakan  tindakan  karantina  hewan  antar  area,  sampai 

dengan saat ini masih terdapat ketidaksesuaian antara peraturan perundangan 

dibidang karantina hewan dengan Peraturan Daerah (Perda). Ketidaksesuaian 

tersebut terjadi karena beberapa daerah mengatur ketentuan teknis yang tidak 

sesuai dengan   kebijakan   Badan   Karantina   Pertanian,   sehingga   hal   ini 

menimbulkan ketidakpastian    bagi   petugas   karantina   dalam   penegakkan 

peraturan di lapangan. 

6) Dengan belum dicabutnya  kawasan karantina di Pulau Bali dari daerah wabah 

rabies sehingga  mengakibatkan  pelarangan lalu lintas Hewan Penular Rabies 

(HPR)  dari  dan  ke  Pulau  Bali.     Hal  ini  mengakibatkan   sering  terjadinya 

pemasukan HPR ke Bali secara ilegal. 

7) Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dimana arus pemasukan dan 

pengeluaran barang akan semakin terbuka dan meningkat sehingga risiko 

masuknya HPHKlOPTK juga akan semakin meningkat. Selain itu tuntutan untuk 

memenuhi aturan perdagangan internasional terkait Trade Facilitation semakin 
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meningkat. 

8)  Tingginya importasi  benih tumbuhan (contohnya  : kelapa sawit dan padi) dari 

negara yang tertular  OPTK,  namun dari segi genetik  benih tersebut  memiliki 

mutu yang lebih baik dibandingkan negara lain maupun benih yang dihasilkan 

dari dalam  negeri.  Indonesia  belum memiliki Appropriate  Level  of Protection 

(ALOP) Nasional untuk penentuan persyaratan impor komoditas pertanian. 

Pengawasan  keamanan  hayati masih terbatas  pada pengawasan  keamanan 

pangan dan agens hayati, sedangkan pengawasan untuk PRG dan jenis asing 

invasif / lnvasive Aliens Species (lAS)  belum terimplementasi. 

 
Memperhatikan  permasalahan  tersebut    di  atas,   disarankan  agar   kedepan 

dilakukan langkah-langkah sebagai  berikut  : 

 
1)  Penambahan  petugas  karantina   sangat diperlukan  baik melalui  penerimaan 

secara reguler maupun re-distribusi. 

2) Kontribusi  PNBP  Kementerian  Pertanian yang  berasal dari  Badan  Karantina 

Pertanian agar dijadikan sebagai reward dan tidak diperhitungkan dalam penentuan 

pagu pokok anggaran di Badan Karantina Pertanian. 

3) Diperlukan  kelembagaan   karantina  yang  mandiri  dan  independen   dengan 

dukungan  SDM,  legislasi,  dan sarana yg memadai sehingga setiap ancaman 

(threat) dapat dikelola dengan baik berdasarkan "Scientific Base". 

4)   Mendorong revisi UU No. 16 Tahun 1992 agar dapat segera terealisasi. 
 

5) Ketidaksesuaian  Peraturan  Daerah yang  mengatur  ketentuan  teknis  dengan 

kebijakan Badan   Karantina   Pertanian  (khususnya  karantina   hewan)   perlu 

ditindaklanjuti dengan   melakukan   identifikasi  terhadap   peraturan-peraturan 

daerah yang tidak sinergi dengan peraturan perundangan karantina, untuk kemudian 

melakukan langkah-Iangkah harmonisasi. 

6) Seiring dengan berjalannya waktu dan berdasarkan status data kejadian gigitan 

HPR bahwa wabah rabies di Pulau Bali sudah dapat dikendalikan dengan baik, 

maka  perlu  dilakukan  pencabutan  status  wabah  dan  kawasan  karantina  di 

Pulau Bali. 

7)  Perlunya ditetapkan suatu kesepakatan untuk melakukan harmonisasi terhadap 
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pre-clearance  antara negara-negara ASEAN serta membuat aturan mengenai 

pengawasan pre-border antar negara ASEAN. 

8)   Perlu  dilakukan  koordinasi  intensif  antar  institusi  terkait  untuk  menetapkan 
 

ALOP nasional serta penguatan  pengawasan pasca  masuknya  media pembawa. 

9) Perlu mendorong  Kementerian  Kehutanan &  Lingkungan  Hidup (Kemenhut & 

LH) sebagai focal point pengelolaan lAS di Indonesia untuk segera menerbitkan 

peraturan perundangan  sebagai payung hukum mengenai pengawasan  lAS di 

Indonesia. 

10) Pemahaman   mengenai   dwelling    time    oleh   instansi   terkait   harus   sama 

khususnya jajaran internal UPT terlibat, sehingga upaya pengurangan dwelling 

time dapat dilakukan secara simultan dan proporsional. Progres dwelling  time di 

Tanjung  Priok harus dipantau dan dilaporkan kepada  Kepala  Badan setiap 2 

(dua) minggu 

11) Untuk aplikasi E-QVet dan Eplaq agar dapat segera disatukan dengan format 

yang  sama  dalam   design  sistem  informasi  operasional   karantina  hewan, 

karantina tumbuhan serta keamanan hayati 

12) Dalam upaya  penguatan TI  Barantan melalui INSW   pada tahun  2015, telah 

dilaksanakan kegiatan yaitu: [1] Perluasan secara mandatory penerapan sistem 

INSW impor  di  5 (lima)  UPT Barantan masing-masing,  Palembang,  Pangkal 

Pinang,  Balikpapan,   Samarinda,  dan  Banjarmasin;     [2]  Penerapan  secara 

mandatory   sistem INSW dalam kegiatan ekspor  produk pertanian di BKP Kelas 

I Semarang dan BKP Kelas I Lampung; dan [3] Penerapan Single  Submission 

INSW pada Karantina, Badan POM dan DJBC. Direncanakan pada tahun 2016, 

perluasan penerapan mandatory system INSW tersebut akan terus diperluas di 

UPT lainnya. Oleh karena itu, harus ada upaya penguatan infrastruktur TI pada 

UPT yang melayani kegiatan Impor dan Ekspor produk pertanian dalam rangka 

peningkatan  efisiensi   pelayanan  dan  efektifitas  pengawasan   melalui  portal 

INSW. 

13) Terkait  dengan  pembangunan  wilayah  perbatasan,  maka  diharapkan  kepada Ka 

UPT khsusnya NTT, Papua dan Entikong agar terus berkoordinasi dan 

berkonsultasi dengan    Pusat   setiap   rencana   pengembangan   operasional 
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terhadap  kelancaran   tugas   dan  fungsi   Barantan   di   wilayah   perbatasan, 

sehingga  rencana  pembangunan  yang  telah  disepakati  bersama  agar terus 

dikawal dengan    baik,   termasuk   regulasi   dan   SOP   tindakan   karantina 

perbatasan 

14) Terkait dengan kisruh dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, Barantan telah 
 

menerbitkan  2 regulasi  strategis masing-masing: Permentan  Nomor 04 tahun 
 

2015 tentang Pengawasan PSAT dan Permentan nomor 12 tahun 2015 tentang 

Tindakan  Karantina  di TPK  sebelum respon kepabeanan.    Pusat  KKIP agar 

dalam waktu dekat mengundang rapat beberapa UPT utama untuk memberikan 

pemahaman  yang   sama  serta  melihat  model  implementasi   TPK  sebelum 

respon kepabeanan di Pelabuhan Tanjung Priok. 

15)Kegiatan Pengkajian Pulau Karantina pada Tahun 2016 difokuskan untuk 

melakukan: 

a. pembahasan RPP Pulau Karantina 
 
b. penetapan pulau naduk sebagai pulau karantina  

c. penyusunan rancangan kegiatan 2016 

d. Perpres Pulau Karantina 
 
e. Harmonisasi Peraturan dan Kebijakan 
 
f. Penetapan Koordinator Rencana Aksi (monitoring, evaluasi dan pelaporan). 

 
16) Perbaikan fasilitas  IKH milik Pemerintah difokuskan pada UPTKP pengeluaran 

antar  area,   UPTKP  pemasukan  dengan  status  dan  situasi   bebas  HPHK 

tertentu, dan UPTKP pemasukan dari luar negeri. 

17) Perlu dilakukan  penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
 

12 Tahun  2015,  khususnya dalam hal penentuan tingkat  risiko dan tata cara 

operasional   tindakan   karantina  secara lebih  detil  di  Tempat   Pemeriksaan 

Karantina (TPK). 

18) Melakukan   finalisasi   konsep  Animal   Quarantine   Protocol   sebagai   bahan 

kesepakatan yang  akan  ditandantangani   oleh  pihak  Indonesia  dan  pihak 

Australia dalam pertemuan WGAFFC bulan November 2015. 

19) Penyempurnaan    Daftar   OPTK   telah    ditetapkan    dengan    diterbitkannya 

Permentan No. 51 tahun 2015, yang sangat diperlukan dalam konsistensi 



__________________________________________________________________________________
Rencana Kerja Tahunan Barantan Tahun 2016 
 

20 
 

pelaksanaan  tindakan  karantina tumbuhan di UPT perlu penyempurnaan data 

base secara elektronik. 

20) Standar perlakuan  fumigasi  Sulfuryl fluoride (SF) dalam tahap finalisasi untuk 

ditetapkan sebagai   pedoman   pelaksanaan   alternative   treatment,   setelah 

disahkan segera didesiminasi. 

21) Beberapa kegiatan yang masih dalam penyelesaian : 
 

1. Pedoman Sertifikasi Fitosanitari Buah Manggis Tujuan China 
 

2. Pedoman  Sertifikasi  Fitosanitari  Palm  Kernel  Expeller  (PKE)  tujuan  New 
 

Zealand 
 

3. Pedoman Diagnostik Serangga Hutan 
 

22) Terkait   persiapan   BUT-TMKP  sebagai  Asean   Quarantine   Training  Centre 

(AQTC)   yang  menjadi  talking point pada sidang AMAF  ke 37 di Manila pada 

tanggal 7-12 September 2015, maka diperlukan : menambahkan Tupoksi 

BUTTMKP  sebagai  AQTC,  penyesuaian jumlah  dan  kualifikasi  SDM  sesuai 

kebutuhan sebagai AQTC; peningkatan kualitas SDM khususnya sebagai 

penyelengaara kegiatan2 internasional (misal: training, magang, studi banding), 

perbaikan/renovasi  ruang kelas dan ruang laboratorium sesuai dengan standar 

internasional, penambahan    alat   laboratorium   (misal:   mikroskop    stereo, 

compound dll.). 

 
Terkait dengan permasalahan impor, ekspor dan antar area ada beberapa hal yang 

masih perlu penyempurnaan kebijakan, yaitu antara lain : 

 
 

Kegiatan Impor 
 

1)  Implementasi    Permentan    09/2009     terdapat    hal    yang    perlu    dilakukan 

penyempurnaan  dalam  pengaturannya, al.:    penanganan terhadap  MP OPTK 

yang sudah diproses yang tercantum dalam lampiran 2. 
 

2) Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor.2897.AlPd.670.320ILl10107    

Tentang Pedoman  Pengambilan  Sampel Dalam Rangka  Monitoring  Hama  Dan  

Penyakit  Hewan  Karantina  Pada  Hewan  Dan Bahan Asal  Hewan Serta Hasil 

Bahan Asal Hewan Di Daerah Pemasukan/Pengeluaran   Dan  Daerah  Penyebaran  
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Eks  Pemasukan  (Tabel 6 Pengambilan sampel dalam bentuk curah). Perlu    

Adanya Pedoman Pengambilan Sampling Berdasarkan Kategorisasi 

 
3) Implementasi Permentan 23 Tahun 2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan 

Pakan Asal Hewan. Pada Pasal 45 ayat 3, apakah karantina melakukan pengawasan 

perijinan   (RPP/SPP/SPI),   Pengajuan   KH   1  harus   dilengkapi dengan izin     

pemasukan,     padahal    untuk    mengurus     ijin    pemasukan dipersyaratkan 

IKPH,  Pemeriksaan  di  Pelabuhan  Tanjung  Priok  sudah  ada TPKlTPFT  

sehingga  tidak  diperlukan  IKPH.  Oleh  karena  itu  perlu  masukan kajian 

terhadap  permentan  tersebut  sehingga tidak menjadi faktor  yang dapat 

menimbulkan dwelling time semakin meningkat 

 
4)  Terhadap  implmentasi  Permentan  No. 42  dan 43  tahun  2012  dari  tahun  ke 

tahun masih    terus    menimbulkan    permasalahan    diperbatasan/pintu-pintu 

pemasukan illegal  sehingga perlu solusi dengan berbagai pertimbangan. 

 

Kegiatan Ekspor 
 

Terkait dengan implementasi  kebijakan ekspor sarang burung wallet ada beberapa hal 

yang perlu mendapatkan kajian kembali antara lain: 

1) Validasi  Dokumen terkait  stempel resmi (perubahan stempel)  harus dilakukan 

notifikasi ke Tiongkok. 

2)  Perlu fasilitasi khusus pencetakan HC format Tiongkok, melalui aplikasi e-QVet. 
 

3)  Peningkatan fungsi verifikasi dalam penerbitan HC. 
 

4)  Peningkatan kompetensi dalam sertifikasi 
 

5) Perlu penyikapan  terhadap  kebijakan Tiongkok, antara lain pemeriksaan yang 

dilakukannya berbeda-beda    disetiap    Bandara    (terkait    jenis    pengujian 

laboratorium),  customs  di  Bandara Tiongkok  membebankan  biaya  tambahan 

300 -400 RMB, jika SBW transit via Hongkong. 

 
Adapun untuk pengeluaran  MP OPTK, yang pengeluaranya dari UPT lain, tidak di 

laporkan  ke  UPT  pintu  pengeluaran,  sehingga  apa  bila  terjadi  penolakan  dari 

negara tujuan arsipnya tidak ada pada BBKP Belawan. Agar menyesuaikan kembali 

dengan permentan 38/permentan/OT.140/3/2014 Bunyi pasal 28, 29 masalah  tempat 
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pengeluaran, tidak sinkron dengan pasal 30 yang  mengatur masalah domestik 

 
 

Kegiatan Antar Area 
 

Terkait dengan implementasi  kebijakan antar area lalu lintas MP HPHK/OPTK ada 

beberapa hal yang perlu mendapatkan kajian kembali antara lain: 

 
1)  Sampai saat ini pelaksanaan lalu lintas MP HPHK tentang antar area antar UPT 

masih  belum  sinkron,  misal  : pemasukan bebek dan  produknya  ke Sulawesi 

Selatan. Surat   Gubernur   Sulawesi  Selatan  Nomor  443.4/228/0isnakeswan 

tahun  2013  tentang   Pengendalian  Penyakit  AI  pada  Itik,  UPT  pengeluaran 

mengeluarkan sertifikat   untuk  masuk  ke  Makasar,  sedangkan   SK  tersebut 

melarang.  Perlu  komunikasi  antar  UPT dengan  baik dan  koordinasi  dengan 

instansi terkait 

2) Sementara  Masuknya Ternak, Hewan/Satwa, Bahan Asal  Hewan dari Provinsi 

Tertular Penyakit Anthrax Ke Provinsi Bali.  Hal ini tidak sejalan dengan PP No. 

82 I 2000, diperbolehkan   sepanjang tidak terjadi wabah hama penyakit hewan 
 

karantina golongan II. Sehingga perlu harmonisasi dan sinergitas peraturan lalu 

lintas hewan dan produk hewan tingkat Pusat dan daerah 

 
3) Penyeberangan  masih dianggap merupakan salah satu moda tranportasi darat 

melalui  perantaraan  kapal pengangkut kendaraan darat  (ferry/ro-ro),  sehingga 

memerlukan SOP Tindakan Karantina yang spesifik.  Oleh karena itu diperlukan 

Peraturan  Menteri  tersendiri  dalam  mengatur  pemasukan/pengeluaran   antar 

area secara spesifik di pelabuhan penyeberangan 
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BAB V 

PRIORITAS PEMBANGUNAN KARANTINA PERTANIAN 

 

Sasaran program BARANTAN yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan 

Karantina Pertanian 2015-2019 yaitu : 1)  meningkatnya efektivitas  pengendalian risiko 

masuk, tersebar dan keluarnya HPHK dan OPTK, 2) meningkatnya kualitas pelayanan 

tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor Media  

Pembawa  HPHK dan  OPTK  dan keamanan hayati,  dan  3) meningkatnya kepatuhan 

dan kepuasan pengguna  jasa   karantina   pertanian, maka semua kegiatan BARANTAN 

baik di Pusat  maupun UPT mengacu dan berlandaskan hal tersebut guna keberhasilan 

pencapaian secara menyeluruh. 

Prioritas dan sasaran dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi 

pelaksanaan  kegiatan tahun sebelumnya  dan capaian kinerja yang direncanakan. s: 

Selain itu perlu diperhatikan identifikasi isu strategis dan masalah mendesak tingkat 

UPT dan Pusat. Perumusan prioritas dan sasaran serta indikasi   prioritas kegiatannya 

juga memperhatikan usulan UPT dan Pusat . 

Dalam rangka mencapai tujuan Badan Karantina Pertanian yang telah ditetapkan dalam 

Renstra, maka pencapaian sasaran pembangunan Badan Karantina Pertanian melalui Tiga 

Pilar strategi penguatan yaitu 1) penguatan SDM, 2)  penguatan  Kelembagaan dan 3) 

Pengembangan  Infrastruktur 

 

Strategi tiga Pilar pada pembangunan Karantina tersebut diatas didasarkan pada skala 

prioritas dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu : 

1) Tingkat resiko penyakit,  

2) Frekuensi lalu-lintas media pembawa,  

3) Lokasi/area merupakan daerah remote,  

4) Tingkat kesulitan dalam pelaksanaan perkarantinaan 

 

Skala prioritas, strategi 3 Pilar pembangunan dengan memperhatikan beberapa hal 

tersebut diatas, yaitu : 

 1) Tempat pemasukan/pengeluaran di perbatasan lintas batas negara, 

 2) Tempat pemasukan/pengeluaran di penyeberangan, 
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 3) Tempat pemasukan/pengeluaran (impor/ekspor), dan; 

 4) Tempat pemasukan/pengeluaran (domestik). 

 

Pelaksanaan pengkarantinaan merupakan suatu sistem terpadu yang tertuang dalam 

bentuk peraturan, pedoman, juklak/juknis yang merupakan payung hukum dalam 

pelaksanaan sistem secara keseluruhan. Kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan 

merupakan hasil kajian dan analisis hasil evaluasi permasalahan. 

 

Tiga   Pilar  yang   merupakan   strategi  dalam  pembangunan   peranan  Karantina 
 

Pertanian tersebut adalah : 
 
 

1. PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA 

Dalam penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas 

harus didasarkan  pada evaluasi dan penataan, hal ini merupakan kegiatan yang 

diprioritaskan dikarenakan SDM merupakan salah satu faktor penting keberhasilan 

dalam pelaksanaan program kegiatan. 
 
 

Penguatan sumber daya manusia aparatur sipil Negara di 53 satker karantina, 

dengan kegiatan : 

 
1. Diklat Prioritas dalam mendukung TUSI BARANTAN : 

 
a. Diklat    perkarantinaan     (Iangaskara),    diklat    teknis    fungsional,    diklat 

penjenjangan dan uji kompetensi. 

b. Diklat PPNS 
 

c. Diklat administrasi manajemen. 
 

2. Pendidikan Pasca sarjana : S2 dan S3 
 

3. Magang dan  Internship  pada perguruan tinggi/laboratorium  diagnostic/PSAT 
 

dalam negri dan luar negri 
 
 
 

2. PENGUATAN  KELEMBAGAAN 
 

Penguatan  kelembagaan  ini  meliputi  kesisteman  perkarantinaan  impor,ekspor 

dan antar area hewan,bahan  asal hewan, hasil bahan asal hewan dan tumbuhan 

serta keamanan hayati hewani & nabati. 
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Kegiatan  dalam  rangka  penguatan  kelembagaan  : 
 

1. Rumusan Kebijakan Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan, Kepatuhan, 

Kerjasama dan Informasi (Undang-undang, Peraturan Menteri, Petunjuk 

Pelaksana, Petunjuk Teknis) 

2.  Harmonisasi terhadap pre-clearance, dan membuat aturan mengenai pengawasan 

pre-border,prae-shipment inspection serta in-line inspection. (Didasarkan pada 

analisis dan mitigasi resiko) 

3.   Teknik  Metode   Pengujian  laboratorium   Karantina  Pertanian  dan  Teknik 
 

Metode Uji Terap Karantina Pertanian. 
 

4.  Kerjasama  penyusunan  standar  Perkarantinaan  dalam rangka  SPS,  ISPM, 

dan harmonisasi standar perkarantinaan antar negara (bilateral, regional, 

multilateral) 

5. Pemantauan daerah sebar Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme 

Pengganggu Tumbuhan Karantina merupakan sistim tracebility/ketelusuran 

 
 
 

3. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR 
 

Dalam melaksanakan  program dan kegiatan 8adan  Karantina Pertanian terkait 

dengan sarana dan prasarana yang merupakan fasilitas pelaksanaan fungsi karantina,   

maka  harus dilakukan berbagai pembenahan, peningkatan dan pengembangan    

sesuai  standar  yang telah  ditetapkan  guna  pencapaian  hasil kerja yang sudah 

ditargetkan. Fasilitas sarana/prasarana tersebut terdiri dari : 1) sarana pemeriksaan, 

2) instalasi karantina dengan fasilitas tindakan karantina, 3) laboratorium dan 

peralatannya serta 4) sarana pendukung lainnya . 

 
 

. Pengembangan   Infrastruktur    Karantina  Pertanian  meliputi  kegiatan  : 
 

1. Pembangunan  dan pengembangan fasilitas tindakan karantina dengan 

mempertimbangkan skala   prioritas   di   tempat   pemasukan/pengeluaran 

karantina impor/ekspor,perbatasan,daerah      yang     merupakan     sentra 

produksi/pengembangan  populasi ternak dan daerah distribusi ternak. 

2. Pemenuhan sarana tindak karantina di tempat pemasukan/pengeluaran karantina 

impor/ekspor,perbatasan  dan antar area. 
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3. Pengembangan  Realtime data,informasi terkait jaringan  dan system/aplikasi 

tindakan  karantina  Hewan dan Tumbuhan yang terintegrasi  dan terkoneksi 

serta  penguatan kapasitas bandwith di 53 satker 329 wilker karantina pertanian. 

4. Pembangunan dan pengembangan kantor pelayanan di wilayah kerja karantina 

pertanian. 

5. Pembangunan dan pengembangan gedung serta pemenuhan  sarana laboratorium 

karantina pertanian sesuai klasifikasi/type/ruang lingkup akreditasi laboratorium 

yang telah ditetapkan. 
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BAB.VI 

PROGRAM KEGIATAN UTAMA  

L1NGKUP BADAN KARANTINA PERTANIAN 
 

 
Rencana program dan kegiatan prioritas 2016 ini disusun berdasarkan hasil evaluasi tahunan 

dan capaian kinerja yang telah dicapai dan mengacu serta berlandaskan  pada  Renstra  

BARANTAN  2015-2019. Secara garis besar, rencana kegiatan tahun 2016 terdiri dari : 

 
 
Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian Dan Pengawasan Keamanan Hayati  

dengan kegiatan : 

 
1. Peningkatan  Kepatuhan,  Kerja Sama dan Pengembangan  Sistem  Informasi 
 

Perkarantinaan 
 
2. Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani 
 
3. Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati 
 
4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina 
 

Pertanian 
 
5. Peningkatan  Kualitas  Penyelenggaraan  Laboratorium  Uji  Standar  dan  Uji 
 

Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian 
 
6. Peningkatan   Kualitas   Pelayanan   Karantina   Pertanian   dan   Pengawasan 
 

Keamanan Hayati 
 
 

Enam rencana kegiatan  utama dijabarkan secara rinci ke dalam  matriks kegiatan 

tahunan  disertai  dengan  target,  indikator  kegiatan  dan  biaya  yang  diperlukan, 

sehingga dapat selalu di monitor dan dilakukan evaluasi berkelanjutan  pada tahun 

berjalan. 
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Anggaran Kegiatan Utama Badan Karantina Pertanian TA.2016 

No Kegiatan Satuan 
Anggaran 

(000) 

1818 Peningkatan Kepatuhan, 

Kerjasama dan 

Pengembangan Sistem 

Informasi Perkarantinaan 

Rumusan Kebijakan 

(Permentan/Juklak/Juknis/Sistem 

Informasi KP) dan Bimtek 

10.409.610 

1819 Peningkatan Sistem 

Karantina Hewan dan 

Keamanan Hayati Hewani 

Rumusan Kebijakan 

(Permentan/Juklak/Juknis dan 

Bimtek 

8.357.436 

1820 Peningkatan Sistem 

Karantina Tumbuhan dan 

Keamanan hayati Nabati 

Rumusan Kebijakan 

(Permentan/Juklak/Juknis dan 

Bimtek 

10.088.340 

1521 Dukungan Manajemen dan 

Dukungan Teknis lainnya 

pada Badan Karantina 

Pertanian 

Dokumen, kegiatan Diklat dan 

layanan Operasional (Gaji & 

Perkantoran Pusat) 

 

89.852.591 

1822 Peningkatan Kualitas 

Penyelenggaraan 

Laboratorium Uji Standard 

an Uji Terap Teknik dan 

Metode Karantina Pertanian 

Teknik dan Metode Uji Lab & Uji 

Terap, Penguatan Lab, Layanan 

Operasional (Gaji & Perkantoran) 

di 2 UPT Pendukung 

40.267.264 

1823 Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Karantina 

Pertanian dan 

Penyelenggaraan Keamanan 

Hayati 

Sertifikat, Pemantaun, Penguatan 

Infrastruktur, Layanan 

Operasional (Gaji & Perkantoran) 

di 50 UPT Operasional 

817.710.097 

TOTAL PAGU 976.685.338 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Dalam rangka pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja seperti yang ditetapkan 

dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan dan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Badan 

Karantina Pertanian telah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang akan dilaksanakan pada 

tahun 2016.Rencana Kerja Tahun 2016 ini merupakan suatu perangkat kerja organisasi dalam 

proses pelaksanaan pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana 

Strategis Badan Karantina Pertanian,yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Tahun 2015-2019. 

Berbagai fokus koordinasi dalam Rencana Kerja Badan Karantina Pertanian Tahun 

2016 ini selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang diharapkan dari setiap rincian tersebut akan 

bermuara pada keberhasilan-keberhasilan pencapaian indikator kinerja tertentu. Mengingat 

proses perencanaan bersifat sangat dinamis karena harus mampu menjawab permasalahan-

permasalahan yang baru muncul,maka tak tertutup kemungkinan apa yang telah direncanakan 

dengan yang tertuang dalam RKA-K/L mengalami sedikit perubahan. 

Sistem Akuntabilitas Kinerja dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya 

danpelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap satuan 

organisasi/kerja,berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.  Dalam hal ini, setiap 

satuan organisasi/kerja secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan 

sasaran strategis organisasi kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja.  

Di dalam kerangka akuntabilitas kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja berperan 

sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good 

governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja berfungsi 

sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukandukungan dan 

peran serta aktif seluruh satuan organisasi/kerja pusat dan unit pelaksana teknis serta 

partisipasi masyarakat. Dukungan tersebut merupakan pendorong utama dalam penyusunan 
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Laporan Akuntabilitas Kinerja dan sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 

1999. 

Perencanaan Kinerja satuan oraganisasi/kerja. Namun demikian, tentunya masih 

memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut di masa mendatang.  Oleh karena 

itu, masukan-masukan positif bagi penyempurnaan buku ini tetap diperlukan agar 

penyusunan Perencanaan Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di Lingkup Badan Karantina 

Pertanian dapat tercapai dengan lebih baik.  
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LAMPIRAN                                   

RENCANA KINERJA TAHUNAN    

BADAN KARANTINA PERTANIAN 2016 
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Lampiran Matrik Kinerja TA.2016 (Kegiatan dan Target) 
 

PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KINERJA LOKASI 
TARGET UNIT 

ORGANISASI 
PELAKSANA 2016 

1 2 3 4 5 6 

                
PROGRAM 
PENINGKATAN KUALITAS 
PERKARANTINAAN 
PERTANIAN DAN 
PENGAWASAN 
KEAMANAN HAYATI 

          

  
    SASARAN PROGRAM 1:           
    Meningkatnya efektifitas 

pengendalian resiko 
masuk,  tersebar dan 
keluarnya HPHK dan 
OPTK   
 

 

 

 

 

 

IKU.1 Persentase media pembawa 
yang memenuhi sistem 
jaminan kesehatan melalui 
sertifikasi karantina impor 
di tempat pemasukan yang 
telah ditetapkan 

  95% 

  
    IKU.2 Persentase media pembawa 

yang memenuhi sistem 
jaminan kesehatan melalui 
sertifikasi karantina antar 
area di tempat pemasukan 
yang telah ditetapkan 

  87% 

  
  
 

 

  IKU.3 
 

 

Persentase media pembawa 
yang memenuhi sistem 
jaminan kesehatan melalui 
sertifikasi karantina antar 
area di tempat pengeluaran 
yang telah ditetapkan 

  
 

 

 

87% 
 

 

     SASARAN PROGRAM 2:           
    Meningkatnya kualitas 

pelayanan tindakan 
karantina dan 
pengawasan keamanan 
hayati terhadap ekspor 
MP HPHK dan OPTK dan 
keamanan hayati 

IKU.4 Persentase jumlah sertifikat 
ekspor yang ditolak oleh 
negara tujuan melalui 
tempat pengeluaran yang 
ditetapkan 

  0 - 0,1% 

  
    SASARAN PROGRAM 3:           
    Meningkatnya kepatuhan 

dan kepuasan pengguna 
jasa karantina pertanian  

IKU.5 Persentase Penyelesaian 
kasus pelanggaran 
perkarantinaan dibanding 
tahun sebelumnya 
 

  5% 

  
    IKU.6 Nilai Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) Badan 
Karantina Pertanian 
 

  78 81 

  

Formatted: Indonesian
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PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KINERJA LOKASI 
TARGET UNIT 

ORGANISASI 
PELAKSANA 2016 

1 2 3 4 5 6 

1 Peningkatan 
Kepatuhan, Kerja 
Sama dan 
Pengembangan 
Sistem Informasi 
Perkarantinaan 
 
 

  

  

      

  
    SASARAN KEGIATAN 1       
    Tersusunnya kebijakan 

teknis perkarantinaan 
IKK. 
005 

Jumlah keputusan Kepala 
Badan Karantina Pertanian 
tentang pengawasan dan 
penindakan perkarantinaan 
pertanian (DOKUMEN) 

  2 

  
    IKK. 

008 
Jumlah dokumen 
pembinaan, dokumen 
bimbingan teknis dan 
dokumen  monitoring 
pengawasan dan 
penindakan (LAPORAN) 

  4 

  
    SASARAN KEGIATAN 2       
    Meningkatnya kualitas 

kerjasama 
nasional/internasional 

IKK. 
012 

Jumlah harmonisasi 
kerjasama perkarantinaan 
dengan negara mitra yang 
terimplementasikan 
(LAPORAN) 

  2 

  
    IKK. 

013 
Jumlah MOU dengan K/L 
terkait yang 
terimplementasikan 
(DOKUMEN) 

  1 

  
    SASARAN KEGIATAN 3           
    Meningkatnya 

desiminasi SPS dengan 
stakeholder dan  instansi 
terkait 

IKK. 
014 

Jumlah desiminasi SPS   1 

  
    SASARAN KEGIATAN 4       

    Tersedianya informasi 
yang valid, handal dan 
mudah diakses 

IKK. 
015 

Jumlah Aplikasi berbasis  IT 
terkait internal dan 
eksternal perkarantinaan 
pertanian (APLIKASI) 

  2 

  
2 Peningkatan Sistem 

Karantina Hewan 
dan Keamanan 
Hayati Hewani 

          

  
    SASARAN KEGIATAN 5           
    Tersusunnya kebijakan 

teknis perkarantinaan 
 
 
 
 

IKK. 
001 

Jumlah 
peraturan/keputusan 
Menteri tentang pencegahan 
masuk dan menyebarnya 
HPHK, dan keamanan hayati 
hewani (DOKUMEN) 

  2 1 

  

Formatted: Indonesian
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PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KINERJA LOKASI 
TARGET UNIT 

ORGANISASI 
PELAKSANA 2016 

1 2 3 4 5 6 

     
 

IKK. 
003 

Jumlah keputusan Kepala 
Badan Karantina Pertanian 
tentang pencegahan masuk 
dan menyebarnya HPHK, dan 
keamanan hayati hewani 
(DOKUMEN) 

  8 

  
  
  

IKK. 
006 

Jumlah dokumen 
pembinaan, dokumen 
bimbingan teknis dan 
dokumen monitoring 
pencegahan masuk dan 
menyebarnya HPHK dan  
keamanan hayati hewani 
(LAPORAN) 

 18  

  SASARAN KEGIATAN 6     

   Meningkatnya kualitas 
laboratorium UPT 
karantina pertanian 

IKK. 
009 

Jumlah UPT yang 
laboratoriumnya 
terakreditasi sesuai ruang 
lingkup tugasnya 

 3 

     SASARAN KEGIATAN 7           
    Meningkatnya 

kemampuan deteksi 
risiko  

IKK. 
010 

Jumlah dokumen Analisis 
Resiko HPHK (DOKUMEN) 

  10 2 

  
3 Peningkatan Sistem 

Karantina 
Tumbuhan dan 
Keamanan Hayati 
Nabati 

          

  
    SASARAN KEGIATAN 8           
    Tersusunnya kebijakan 

teknis perkarantinaan 
IKK. 
002 

Jumlah 
peraturan/keputusan 
Menteri tentang 
pencegahan masuk dan 
menyebarnya OPTK dan 
keamanan hayati nabati 
(DOKUMEN) 

  2 1 

  
    IKK. 

004 
Jumlah keputusan Kepala 
Badan Karantina 
Pertanian tentang 
pencegahan masuk dan 
menyebarnya OPTK dan 
keamanan hayati nabati 
(DOKUMEN) 

  10 

  
    IKK. 

007 
Jumlah dokumen 
pembinaan, dokumen 
bimbingan teknis dan 
dokumen monitoring 
pencegahan masuk dan 
menyebarnya OPTK dan 
keamanan hayati nabati 
(LAPORAN) 

  18 

  
  SASARAN KEGIATAN 9     

   Meningkatnya Kualitas 
Laboratorium UPT 
Karantina Pertanian 

IKK. 
009 

Jumlah UPT yang 
laboratoriumnya 
terakreditasi sesuai ruang 
lingkup tugasnya 

 3 
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PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KINERJA LOKASI 
TARGET UNIT 

ORGANISASI 
PELAKSANA 2016 

1 2 3 4 5 6 

 

    SASARAN KEGIATAN 10           
    Meningkatnya 

kemampuan deteksi 
risiko  
 

IKK. 
011 

Jumlah dokumen Analisis 
Resiko OPTK (DOKUMEN) 

  10 

  
4 Dukungan 

Manajemen dan 
Dukungan Teknis 
Lainnya pada 
Badan Karantina 
Pertanian 
 
 

          

  
    SASARAN KEGIATAN 11           
    Tersedianya SDM 

aparatur yang kompeten 
dan professional 

IKK. 
026 

Jumlah kegiatan pelatihan 
yang diselenggarakan 
(KEG) 

  13 

  
  IKK. 

027 
Jumlah aparatur yang 
mengikuti pendidikan / 
pelatihan (ORG) 

 500 

     SASARAN KEGIATAN 12           
    Terkelolanya anggaran 

secara optimal 
IKK. 
028 

Opini BPK terhadap 
laporan keuangan 
BARANTAN 

  WTP 

  
    SASARAN KEGIATAN 13           
    Terwujudnya good 

governance & clean 
government 
 

 

IKK. 
029 

Jumlah dokumen 
perencanaan, evaluasi & 
pelaporan karantina 
pertanian (Dokumen) 

  17 

  
    

 

IKK. 
030 

Jumlah dokumen rencana 
kinerja & penyusunan 
anggaran 

 65 

  
  

 

IKK. 
031 

Jumlah dokumen 
pengembangan & 
pengelolaan kepegawaian  
(Dokumen) 

  5 

   

 

IKK. 
032 

Jumlah dokumen 
pengembangan integritas 
barantan dan reformasi 
birokrasi (Dokumen) 

  3 

     

 

IKK. 
033 

Jumlah dokumen tata 
laksana dan inisiatif anti 
korupsi 

  3 

  
    

 

IKK. 
034 

Jumlah peraturan 
perkarantinaan yang telah 
disahkan (Dokumen) 

  3 

  
    

 

IKK. 
035 

Jumlah laporan indeks 
kepuasan informasi 
layanan perkarantinaan 
(Bulan Layanan) 

  12 
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PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KINERJA LOKASI 
TARGET UNIT 

ORGANISASI 
PELAKSANA 2016 

1 2 3 4 5 6 

    IKK. 
036 

Jumlah laporan 
pengelolaan TU & rumah 
tangga (Laporan) 

  12 

  
    IKK. 

038 
Tingkat Dukungan 
Aparatur pegawai & 
Layanan Perkantoran 
(BULAN LAYANAN) 

  12 

  
    SASARAN KEGIATAN 14           
    Tersedianya sarana dan 

prasarana 
perkarantinaan yang 
memadai 

IKK. 
039 

 Jumlah dan jenis sarana,  
infrastruktur,  teknologi 
informasi yang sesuai 
kebutuhan dan memadai 
(UNIT) 

  100 

  
5 Peningkatan 

Kualitas 
Penyelenggaraan 
Laboratorium Uji 
Standar dan Uji 
Terap Teknik dan 
Metoda Karantina 
Pertanian 

          

  
    SASARAN KEGIATAN 15           

    Pengembangan teknik 
dan metoda pengujian 
laboratorium 

IKK. 
019 

Jumlah teknik dan metoda 
pengujian laboratorium 
yang dikembangkan 
(DOKUMEN) 
 

  8 

  
    IKK. 

020 
Jumlah validasi metode 
pengujian (LAPORAN) 

  8 

  
   IKK. 

021 
Jumlah koleksi HPHK dan 
OPTK (DOKUMEN) 

  10 

     

 

IKK. 
022 

Jumlah akreditasi ruang 
lingkup pengujian HPHK 
dan OPTK (LAPORAN) 

  6 

  
   IKK. 

023 
Jumlah Sampel Uji Rujukan 
(LAPORAN) 

  1440 

    IKK. 
024 

Jumlah ruang lingkup yang 
tersertifikasi (LAPORAN) 

  1 

    IKK. 
037 

Dukungan Internal 
Administrasi (BULAN) 

  12 

     SASARAN KEGIATAN 16       
    pengembangan teknik 

dan metoda uji terap  
 
 
 

IKK. 
016 

Jumlah teknik dan metode 
uji terap yang 
dikembangkan 
(DOKUMEN) 

  3 

  
    

 

IKK. 
017 

Jumlah uji terap yang 
dapat dipublikasikan 
melalui jurnal nasional / 
internasional (DOKUMEN) 

  1 

  
    

 

IKK. 
018 

Jumlah juklak/juknis yang 
di desiminasi 

  6 
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PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KINERJA LOKASI 
TARGET UNIT 

ORGANISASI 
PELAKSANA 2016 

1 2 3 4 5 6 

 

    

 

IKK. 
037 

Dukungan Internal 
Administrasi (BULAN) 

  12 

  
    SASARAN KEGIATAN 17           
    Terwujudnya good 

governance & clean 
government 

IKK. 
038 

Dukungan aparatur 
pegawai & layanan 
perkantoran (BULAN 
LAYANAN) 

  12 

  
    SASARAN KEGIATAN 18           

    Tersedianya sarana dan 
prasarana 
perkarantinaan yang 
memadai 

IKK. 
039 

 Jumlah dan jenis sarana,  
infrastruktur,  teknologi 
informasi yang sesuai 
kebutuhan dan memadai 
(UNIT) 

  100 ?? 
Penjelasa

n 

  
6 Peningkatan 

Kualitas Pelayanan 
Karantina 
Pertanian dan 
Pengawasan 
Keamanan Hayati 
 

          

  
    SASARAN KEGIATAN 19           
  
 
 
 
 
 
 

Meningkatnya tindakan 
karantina  
 
 
 
 
 

IKK. 
025 

Jumlah sertifikat karantina 
Impor, ekspor dan Antar 
Area terhadap media 
pembawa OPTK dan HPHK 
melalui pelaksanaan 
tindakan karantina 
(LAPORAN) 
 

  
 
 
 
 
 
 

     
1.000.000  

  
 
 
 
 

     IKK. 
037 

Dukungan Internal 
Administrasi pengelolaan 
Sertifikasi Karantina 
Pertanian (BULAN) 

 12 

  
    SASARAN KEGIATAN 20          
    Terwujudnya good 

governance & clean 
government 

IKK. 
038 

Dukungan Aparatur 
Pegawai & Layanan 
Perkantoran (BULAN 
LAYANAN) 

 12 

  
  SASARAN KEGIATAN 21      

    Tersedianya sarana dan 

prasarana 

perkarantinaan yang 

memadai 

 IKK. 
039 
 

 Jumlah dan jenis sarana,  
infrastruktur,  teknologi 
informasi yang sesuai 
kebutuhan dan memadai 
(UNIT) : 

 2000  

    IKK. 
040 

Penambahan jumlah 
instalasi karantina hewan 
dan tumbuhan yang sesuai 
standar 
 

 20% 
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