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KATA PENGANTAR 

 Badan Karantina Pertanian mempunyai peran strategis dalam mendukung 
keberhasilan pertanian untuk mencapai target pembangunan Pertanian Kementerian 
Pertanian 2015-2019 dengan program utama “Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan 
Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati”. Penyelenggaraan Karantina Pertanian dalam 
upaya pencapaian tersebut yaitu dengan menjaga ketahanan pangan yang bebas dari 
ancaman hama penyakit serta masuknya produk impor yang tidak dikehendaki melalui 
pengawasan yang efektif di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran dalam rangka 
mengantisipasi semakin meningkatnya volume dan frekuensi lalu lintas perdagangan produk 
pertanian. 

 Agar pelaksanaan program dan kegiatan Badan Karantina Pertanian sesuai dengan 
arah dan kebijakan yang direncanakan, dengan pelaksanaan anggaran (budget execution) 
dan pertanggungjawaban anggaran (budget accountabilities) serta tata cara pengelolaaan 
keuangan Negara, maka perlu disusun Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Badan 
Karantina Pertanian Tahun 2019.  

 Pedoman Umum ini disusun sebagai tindak lanjut dari penerbitan dan pengesahan 
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan 
Karantina Pertanian Tahun 2019. 

 Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan kegiatan dan anggaran 
sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian perkarantinaan 
secara bertahap berdasarkan rencana strategis Badan Karantina Pertanian tahun 2015-2019 
untuk mewujudkan visi “Menjadi Instansi Yang Tangguh dan Terpercaya Dalam 
Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan 
dan Keanekaragaman Hayati Serta Keamanan Pangan” 

 Didalam pelaksanaan APBN, maka setiap satuan kerja/UPT wajib menyusun Laporan 
Kinerja, Laporan SMART dan Laporan Keuangan yang meliputi laporan Realisasi Anggaran, 
Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara tepat waktu sebagai 
pertanggungjawaban kepada publik. Hal-hal lain yang belum diatur didalam pedoman ini 
akan disampaikan lebih lanjut secara terpisah. 

  Jakarta,   4 Januari 2019 
  Kepala Badan Karantina Pertanian,  
 
 
 
          BANUN HARPINI 
  NIP.196010191985032001 

 

 
 

 



Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Badan Karantina Pertanian Tahun 2019                            ii 

 

DAFTAR ISI 
 

KATA PENGANTAR  .................................................................................................................................... i 

DAFTAR ISI ........................................................................................................................................  ii 

 

BAB I PENDAHULUAN ...........................................................................................................  1 

A. LATAR BELAKANG ................................................................................................  1 

B. TUJUAN PEMBANGUNAN BADAN KARANTINA .................................................  2 

C. INDIKATOR KINERJA ............................................................................................  2 

D. STRATEGI ..............................................................................................................  3 

 

BAB II KEBIJAKAN OPERASIONAL DAN FOKUS PROGRAM ..............................................  5 

A. KEBIJAKAN OPERASIONAL .................................................................................  5 

B. PROGRAM BADAN KARANTINA PERTANIAN ....................................................  5 

C. INDIKATOR PENCAPAIAN TUJUAN .....................................................................  7 

 

BAB III ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2019 ...........................................................................  13 

A. ANGGARAN BADAN KARANTINA PERTANIAN TAHUN 2019 ............................  13 

B. TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN 2019 ........................  13 

C. ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2019 ....................................................................  14 

 

BAB IV PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ANGGARAN .......................................................  31 

A. UMUM .....................................................................................................................  31 

B. PERSIAPAN PELAKSANAAN ANGGARAN ..........................................................  33 

C. ORGANISASI PENGELOLAAN ANGGARAN ........................................................  34 

D. ADMINISTRASI KEUANGAN .................................................................................  42 

E. MEKANISME PENGAJUAN SPP/SPM ..................................................................  61 

F. REVISI ANGGARAN ..............................................................................................  68 

 

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019 ..................................................................  73 

A. KEGIATAN TAHUN 2019 .......................................................................................  74 

B. HAL-HAL YANG DIBATASI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN  

2019  ................................................................................................................................. 96 

C. OPERASIONAL PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUP 

BADAN KARANTINA PERTANIAN ................................................................................. 97 

D. PELAPORAN ................................................................................................................... 97 

 

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN ........................................................  99 

BAB VII PENUTUP .....................................................................................................................  101 

 

 

 

 

 

 

 



Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Badan Karantina Pertanian Tahun 2019                            1 

 

BAB  I 

PENDAHULUAN 
 

A. LATAR BELAKANG 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 saat ini 

memasuki periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap 

ketiga (2015 – 2019). Pada RPJM tahap ke-3 (2015 – 2019), pembangunan pertanian tetap 

memegang peran strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis tersebut 

digambarkan melalui kontribusi yang nyata dalam penyediaan bahan pangan, sumber 

devisa Negara, penyerapan tenaga kerja, penyediaan bahan baku industry, bahan pakan, 

bahan bio energi serta pelestarian keamanan hayati dan lingkungan. 

 

Pembangunan dalam RPJMN ke-3 (2015-2019) ditujukan untuk lebih 

memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan 

pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya 

alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.  

Badan Karantina Pertanian merupakan Unit Eselon 1 Kementerian Pertanian 

merupakan institusi strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan Pertanian 

khususnya dalam upaya mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan, peran strategi 

tersebut dapat digambarkan bahwa sesuai tugas dan fungsinya dalam sistem perlidungan 

dan akselerasi ekspor produk Pertanian yang mana sistem karantina sudah masuk kedalam 

sistem perdagangan internasional.  

 

 Pada tahun 2019 Badan Karantina Pertanian telah menetapkan “Program 

Peningkatan Kualitas karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati” dengan 

keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) operasional sebagai garda terdepan yang berada 

pada tempat-tempat pemasukan/pengeluaran baik di bandara udara, pelabuhan laut, 

penyeberangan atau pos lintas batas dalam melaksanakan tindakan karantina untuk 

mencegah masuknya produk Pertanian yang tidak sehat atau tidak memenuhi standar. 

Badan Karantina Pertanian juga didukung oleh Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian 

dan Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian sebagai UPT pendukung dalam 

melakukan pengujian, analisa resiko ataupun diagnosa dalam pengambilan keputusan 

tindakan karantina pertanian. 

 

Menyadari peran dan tanggung jawab serta tuntutan dari pemangku kepentingan 

terkait operasional karantina pertanian diperlukan Petugas yang Tangguh, Tanggap dan 

Tangkas dalam memberikan pelayanan serta menterjemahkan isu-isu yang berkembang 

sebagaimana tergambar sebagai berikut : 
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1. Pentingnya kemandirian pangan (padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, 

gula dan daging Sapi); 

2. Peningkatan pengawasan pencegahan penyelundupan pangan; 

3. Hambatan persyaratan teknis perdagangan; 

4. Keterbatasan SDM dan sarana prasarana; 

5. Perubahan organisasi dan deliniasi kewenangan; 

6. Pelayanan karantina yang belum efisien; 

7. Penanganan kasus penyelundupan dan pungutan liar. 

 

 

B. TUJUAN PEMBANGUNAN BADAN KARANTINA PERTANIAN 

Pembangunan Pertanian pada tahun 2015-2019 bertumpu pada program utama 

yaitu Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan 

Keamanan Hayati. 

 

Penyelenggaraan Karantina Pertanian tertuang dalam Program Peningkatan 

Kualitas karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati yang dilaksanakan melalui 

upaya pencapaian target kementerian pertanian dengan menjaga ketahanan pangan yang 

bebas dari ancaman hama penyakit serta masuknya produk pertanian impor yang tidak 

dikehendaki melalui pengawasan yang efektif ditempat-tempat pemasukan dan 

pengeluaran dalam rangka mengantisipasi semakin meningkatnya volume dan frekuensi 

lalu lintas perdagangan produk pertanian.  

 

Adapun tujuan Badan Karantina Pertanian yang tertuang dalam  Renstra Badan 

Karantina Pertanian tahun 2015-2019, sebagai berikut : 

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 

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.  INDIKATOR KINERJA 

Untuk memperoleh gambaran capaian kinerja Badan Karantina Pertanian, maka 

telah disusun indikator kinerja sebagai berikut : 
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1. Rasio impor komoditas hewan dan tumbuhan yang sesuai dengan persyaratan Indonesia 

terhadap total komoditas impor hewan dan tumbuhan yang masuk melalui tempat 

pemasukan yang telah ditetapkan (100%). 

2. Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap komoditas 

ekspor pertanian (0,1%). 

3. Rasio kasus komoditas pertanian impor pangan strategis yang diselesaikan terhadap 

total kasus komoditas pertanian impor (40%). 

4. Rasio temuan OPTK pada komoditas pertanian melalui  media pembawa di tempat 

pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan (0,006%). 

5. Rasio temuan HPHK pada komoditas pertanian melalui media pembawa di tempat 

pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan (0,000185%). 

6. Nilai AKIP Badan Karantina Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal 

Kementerian Pertanian mencapai minimal 85. 

7. Nilai Kinerja berdasarkan PMK 249 tahun 2011 dengan nilai amat baik (90). 

8. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Badan Karantina Pertanian 

mencapai minimal 84. 

 

 

D.  STRATEGI 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Badan Karantina Pertanian 

tahun 2015-2019, ditempuh strategi dengan mengoptimalkan peran Badan Karantina 

Pertanian dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Strategi tersebut 

dituangkan dalam kebijakan operasional 2019 : 

 

1.  Aspek Kebijakan Teknis 

a. Mendukung 4 target sukses, melalui penetapan persyaratan dan tata cara tindakan 

karantina terhadap Benih/Bibit Impor, dan Antar area di dalam Negeri (Prioritas 5 

komoditas utama) 

b.   Memastikan agar Semua Kebijakan Operasional:  

- Memiliki justifikasi Ilmiah yang memadai; 

- Memenuhi tata cara penyusunan kebijakan publik yang baik, dan; 

- Memiliki tingkat kesiapan yang cukup untuk diimplementasikan. 

 

2.  Aspek Manajemen Operasional 

a. Menuntaskan Sistem Penjaluran didalam pelayanan dan pengawasan; 

b. Mengimplementasikan prinsip pelayanan publik yg baik dalam operasional   

pelayanan (Standar pelayanan minimal): 

- Membangun sistem pengawasan dan penindakan untuk memberikan keyakinan 

memadai bahwa kebijakan karantina pertanian terlaksana sesuai amanatnya, dan 

sesuai dengan Peraturan Perundangan Berlaku; 
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- Mengantisipasi hambatan di dalam pelayanan yang diakibatkan karena kurangnya 

prosedur; 

- Mengoptimalkan Fungsi Teknologi dan Sistem Informasi dalam Pelayanan sesuai 

perkembangan INSW; 

 

3.  Aspek Pengembangan Sumber Daya 

a.  Mengoptimalkan fungsi TIK dalam manajemen kinerja;  

b. Mengimplementasikan Sistem Pengukuran Kinerja, sebagai tindak lanjut Reformasi 

dibidang perencanaan dan penganggaran; 

c. Meningkatkan kualitas manajemen Diklat untuk menjamin kompetensi dan kapasitas 

memadai serta seragam; 

d. Meningkatkan tata kelola PNBP terutama berhubungan dengan sistem pelayanan 

dan pelaporan operasional; 

e. Meningkatkan peran kerjasama dalam upaya: 

- Peningkatan akses dalam pelayanan (pemeriksaan dan pengawasan) di tempat 

pemasukan dan pengeluaran, terutama gudang-gudang komersial dan 

pelabuhan/tempat khusus (Pos Lintas Batas Negara); 

- Badan Karantina harus menjadi bagian integral dalam proses perencanaan 

pengembangan Pelabuhan, Bandara dan Pos Lintas Batas Negara. 
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BAB  II 

KEBIJAKAN OPERASIONAL DAN 

FOKUS PROGRAM 
 

A. KEBIJAKAN OPERASIONAL 

Penyelenggaraan  Perkarantinaan 2019 dilaksanakan dalam rangka merespon isu-

isu publik. Untuk itu diambil kebijakan operasional Badan Karantina Pertanian  : (1) 

Peningkatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran pangan segar asal hewan dan 

tumbuhan, (2) Pengetatan persyaratan teknis importasi produk pertanian, (3) Review dan 

penyempurnaan peraturan perundangan Pengkarantinaan, (4) mendukung akselerasi 

ekspor, (5) pendelegasian tindakan karantina kepada pihak ketiga yang memenuhi 

persyaratan, (6) Pengawasan karantina berbasis analisis dan manajemen resiko terhadap 

ancaman HPHK/OPTK, (7) Meningkatkan koordinasi dengan instansi/eselon I terkait yang 

memiliki kewenangan perijinan/persetujuan pemasukan, (8) Membangun instalasi 

karantina pertanian permanen, (9) Meningkatkan sistem pelayanan karantina, (10)  

Membangun kepatuhan terhadap peraturan perundangan Pengkarantinaan. 

 

B. PROGRAM BADAN KARANTINA PERTANIAN 

Pembangunan Badan Karantina Pertanian didasarkan pada program, yaitu: 

Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati. 

 

Dalam Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan 

Keamanan Hayati termasuk pada kegiatan utama Pengendalian Organisme Pengganggu 

Tanaman Karantina (OPTK), Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Peningkatan 

Keamanan Hayati. Karantina berperan dalam upaya peningkatan produktifitas melalui  : 

1. Pengawasan dan pemeriksaan yang lebih ketat dan efektif didukung peningkatan 

“capacity building” dan disiplin SDM Karantina di pelabuhan utama dan perbatasan; 

2. Advokasi dan fasilitasi terwujudnya akselerasi ekspor komoditas pertanian unggulan; 

3. Peninggalan pelayanan secara efektif dan efisien melalui implementasi teknologi 

informasi dan komunikasi, penerapan sistem manajemen mutu pelayanan yang bebas 

KKN; 

4. Peningkatan cegah tangkal pemasukan komoditas pertanian ilegal dan “IAS” yang 

terkait dengan penguatan kegiatan intelejen, PPNS dan Public Awareness; 

5. Efisiensi manajemen internal dan memperkuat kelembagaan yang telah terintegrasi; 

6. Memperkuat kerjasama di bidang karantina (nasional, bilateral, regional, multilateral); 

7. Memperkuat regulasi untuk mengantisipasi permasalahan komoditas yang tidak bebas 

HPHK/OPTK/tidak sehat/tidak aman; 
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8. Pengembangan teknik dan metode tindakan karantina dan mewujudkan laboratorium 

yang kredibel; 

9. Peningkatan kepedulian dan Peran serta masyarakat dalam  penyelenggaraan 

Pengkarantinaan. 

Untuk mendukung upaya tersebut maka prioritas dan fokus program Peningkatan 

Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati tahun 2019 antara 

lain : 

1. Kebijakan dan prosedur diarahkan untuk mendukung upaya kelancaran arus barang di 

pelabuhan tanpa mengurangi prinsip-prinsip pengendalian resiko masuk dan 

menyebarnya media pembawa HPHK/OPTK. 

2. Melengkapi sarana dan prasarana operasional, melalui pembangunan dan perbaikan 

instalasi karantina hewan/tumbuhan dan Pos Lintas Batas Negara; Screen house; serta 

pengadaan peralatan laboratorium pada kantor pelayanan (UPT dan wilayah kerja) 

sesuai kebutuhan, dengan tujuan untuk penyediaan sarana dan prasarana tindakan 

karantina yang memenuhi standard sehingga pelayanan karantina dapat lebih optimal; 

3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) karantina dengan 

rekruitmen pegawai baru,  pelatihan-pelatihan  yang bersifat teknis maupun administrasi 

4. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penyelenggaraan karantina 

melalui kegiatan Public Awareness di seluruh UPT, serta peningkatan peran serta 

masyarakat dalam pelaksanaan tindak karantina. 

5. Penyempurnaan kebijakan Pengkarantinaan, standard, prosedur teknik dan metode 

operasional karantina melalui kegiatan ujicoba tindakan karantina; kajian resiko media 

pembawa HPHK/OPTK; dan workshop ilmiah; 

6. Pengembangan koordinasi/kerjasama dengan Kepolisian, TNI untuk melakukan 

pengawasan lalu lintas komoditas pertanian  pada tempat yang belum ditetapkan 

sebagai tempat pemasukan;  dengan instansi di pelabuhan  dalam rangka pengawasan 

yang efektif dan mendukung akselerasi ekspor;  serta kerjasama antar UPT dan 

Pemerintah Daerah dalam rangka pengawasan, pencegahan dan pengendalian 

HPHK/OPTK pada suatu area kepulauan. 

7. Peningkatan pelayanan pemeriksaan karantina dengan pelaksanaan tindak karantina 

diluar tempat pemasukan/pengeluaran dan dengan Pre Shipment Inspection di 

daerah/negara asal, dalam rangka cegah dini pemasukan HPHK/OPTK, dan in line 

inspection untuk fasilitasi ekspor komoditi pertanian. 

 

 

 

 

 



Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Badan Karantina Pertanian Tahun 2019                            7 

 

C. INDIKATOR PENCAPAIAN TUJUAN 

Indikator Pencapaian Tujuan merupakan Indikator kinerja yang secara langsung 

maupun tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian 

sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses 

identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran 

kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.  

 

Indikator pencapaian tujuan Badan Karantina Pertanian secara umum dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 

1. Rasio impor komoditas hewan dan tumbuhan yang sesuai dengan persyaratan 

Indonesia terhadap total komoditas impor hewan dan tumbuhan yang masuk melalui 

tempat pemasukan yang telah ditetapkan (100%). 

2. Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap komoditas 

ekspor pertanian (0,1%). 

3. Rasio kasus komoditas pertanian impor pangan strategis yang diselesaikan terhadap 

total kasus komoditas pertanian impor (40%). 

4. Rasio temuan OPTK pada komoditas pertanian melalui  media pembawa di tempat 

pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan (0,006%). 

5. Rasio temuan HPHK pada komoditas pertanian melalui media pembawa di tempat 

pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan (0,000185%). 

6. Nilai AKIP Badan Karantina Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal 

Kementerian Pertanian mencapai minimal 85. 

7. Nilai Kinerja berdasarkan PMK 249 tahun 2011 dengan nilai amat baik (90). 

8. Indek kKepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Badan Karantina Pertanian 

mencapai minimal 84. 

 

Kegiatan yang mendukung program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan 

Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati antara lain : 

 

1. Kegiatan  : Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani 

 Sasaran : 1) Tersedianya Kebijakan Teknis karantina hewan dan keamanan 

hayati hewani. 

   2) Meningkatnya kemampuan pengendalian HPHK. 

 Indikator : 1) Jumlah Kebijakan tentang Pencegahan Masuk dan Menyebarnya 

HPHK. 

   2) Jumlah kebijakan (Keputusan Kepala Badan, Juklak/Juknis,  

Analisa Resiko tentang Pencegahan Masuk dan Menyebarnya 

MP HPHK. 
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   3) Jumlah Kebijakan tentang Pulau Karantina. 

   4) Jumlah Dokumen Pembinaan, Bimbingan teknis dan monitoring 

pencegahan masuk dan menyebarnya HPHK 

 Output : 1) Draft Permentan (3), Keputusan Kepala Badan (Juklak/Juknis, 

AROPT) (35) 

   2) Kebijakan tentang Pulau Karantina (1) 

   3) Dokumen Pembinaan, Bimbingan teknis dan monitoring 

pencegahan masuk dan menyebarnya HPHK (20) 

     

2. Kegiatan : Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati 

Nabati 

 Sasaran : 1) Tersedianya Kebijakan Teknis karantina tumbuhan dan 

keamanan hayati nabati 

   2) Meningkatnya kemampuan pengendalian OPTK 

 Indikator : 1) Jumlah Kebijakan tentang Pencegahan Masuk dan Menyebarnya 

MP OPTK 

   2) Jumlah Dokumen Pembinaan, Bimbingan teknis dan monitoring 

pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK 

 Output : 1) Draft Permentan (1), Keputusan Kepala Badan (Juklak/Juknis, 

AROPT) (16) 

   2) Dokumen Pembinaan, Bimbingan teknis dan monitoring 

pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK (30) 

     

3. Kegiatan : Peningkatan Kepatuhan, Kerjasama dan Pengembangan Sistim 

Informasi Perkarantinaan 

 Sasaran : 1) Tersedianya Kebijakan Teknis Pengawasan dan Penindakan 

   2) Meningkatnya kualitas perjanjian kerjasama perkarantinaan 

   3) Tersedianya informasi yang valid dan mudah di akses 

 Indikator : 1) Jumlah Kebijakan/Standar Pengawasan dan Penindakan 

Perkarantinaan Pertanian 

   2) Jumlah dokumen pembinaan, dokumen bimbingan teknis dan 

dokumen monitoring pengawasan dan penindakan 

   3) Jumlah perjanjian kerjasama perkarantinaan yang 

ditindaklanjuti 

   4) Jumlah perjanjian Sanitari dan Fitosanitari Bilateral, Regional 

dan Multilateral yang ditindaklanjuti 

   5) Jumlah dokumen monev Kerjasama dan Diseminasi SPS 
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   6) Jumlah Aplikasi berbasis IT terkait Internal dan eksternal 

perkarantinaan pertanian 

   7) Jumlah dokumen pembinaan, dokumen bimbingan teknis dan 

dokumen monitoring informasi perkarantinaan 

 Output : 1) Kebijakan/Standar Pengawasan dan Penindakan Perkarantinaan 

Pertanian (2) 

   2) Dokumen pembinaan, dokumen bimbingan teknis dan dokumen 

monitoring pengawasan dan penindakan (4) 

   3) Perjanjian kerjasama perkarantinaan (8) 

   4) Perjanjian Sanitari dan Fitosanitari Bilateral, Regional dan 

Multilateral (4) 

   5) Dokumen monev Kerjasama dan Diseminasi SPS (2) 

   6) Aplikasi berbasis IT terkait Internal dan eksternal perkarantinaan 

pertanian (1) 

   7) Dokumen pembinaan, dokumen bimbingan teknis dan dokumen 

monitoring informasi perkarantinaan(4) 

     

4. Kegiatan : Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan 

Pengawasan Keamanan Hayati 

 Sasaran  1) Terpenuhinya persyaratan kesehatan ekspor negara tujuan dan 

persyaratan kesehatan impor Indonesia 

   2) Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional 

   3) Terkendalinya penyebaran HPHK pada hewan  

   4) Terkendalinya penyebaran  OPTK pada tumbuhan 

   5) Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di 

lingkungan Badan Karantina Pertanian  

   6) Terlaksananya Layanan Sertifikasi Karantina di Pos Lintas Batas 

Negara / PLBN 

 Indikator  1) Jumlah komoditas ekspor pertanian  yang ditolak negara tujuan 

karena masalah kesehatan dan keamanan produk 

   2) Jumlah komoditas impor pertanian yang sesuai persyaratan 

kesehatan impor Indonesia 

   3) Jumlah kasus komoditas pertanian yang diselesaikan pada tahun 

berjalan 

   4) Jumlah temuan HPHK 

   5) Jumlah temuan OPTK 

   6) Dukungan Layanan Aparatur 
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   7) Dukungan Internal Administrasi Pengelolaan Perkantoran 

   8) Jumlah Sarana dan Prasarana Sesuai kebutuhan 

   9) Jumlah Sarana dan Prasarana di Daerah Pengembangan Sentra 

Produksi/IKH 

   10) Jumlah Sarana dan Prasarana Layanan Sertifikasi di Pos Lintas 

Batas Negara/PLBN 

 Output  1) Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan 

Hayati (1.000.000 sertifikat) 

   2) Standar Kualitas Pelayanan Perkarantinaan (1 tahun) 

   3) Pengawasan dan Penindakan (50 dokumen) 

   4) Prasarana Wilker, sentra produksi, distribusi dan 

Importasi/Pengembangan Sapi (5.138 m2) 

   5) Sarana PLBN (301 unit) 

   6) Prasarana Infrastruktur PLBN (887 m2) 

   7) Layanan Sarana dan Prasarana Internal (12 layanan) 

   8) Layanan Dukungan Manajemen Satker (12 layanan) 

   9) Layanan Perkantoran (12 layanan) 

     

5. Kegiatan : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar 

dan Uji Terap Teknik dan Metode 

 Sasaran : 1) Tersedianya standar pengujian karantina hewan dan tumbuhan 

   2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

   3) Tersedianya metode uji terap teknik dan metode 

perkarantinaan 

   4) Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

 Indikator : 1) Jumlah standar pengujian karantina hewan dan keamanan 

hayati hewani sesuai kebutuhan 

   2) Jumlah standar pengujian karantina tumbuhan dan keamanan 

hayati nabati sesuai kebutuhan 

   3) Jumlah pelayanan uji rujukan, uji konfirmasi, uji banding dan uji 

profisiensi 

   4) Jumlah koleksi HPHK dan OPTK 

   5) Jumlah ruang lingkup laboratorium karantina hewan yang 

terakreditasi KAN 

   6) Jumlah ruang lingkup laboratorium karantina tumbuhan yang 

terakreditasi KAN 
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   7) Jumlah metode uji terap teknik dan metode perkarantinaan 

sesuai kebutuhan 

   8) Jumlah desiminasi metode uji terap teknik dan metode 

perkarantinaan sesuai kebutuhan 

   9) Jumlah kerjasama uji terap teknik dan metode perkarantinaan 

   10) Jumlah Kegiatan Pelatihan Teknis Perkarantinaan 

   11) Dukungan Layanan Aparatur 

   12) Dukungan Internal Administrasi Pengelolaan Perkantoran 

   13) Jumlah Sarana dan Prasarana Sesuai kebutuhan 

 Output : 1) Standar pengujian karantina hewan dan keamanan hayati 

hewani sesuai kebutuhan (8) 

   2) Standar pengujian karantina tumbuhan dan keamanan hayati 

nabati sesuai kebutuhan (8) 

   3) Pelayanan uji rujukan, uji konfirmasi, uji banding dan uji 

profisiensi (1.050) 

   4) Koleksi HPHK dan OPTK (10) 

   5) Ruang lingkup laboratorium karantina hewan yang terakreditasi 

KAN (9) 

   6) Ruang lingkup laboratorium karantina tumbuhan yang 

terakreditasi KAN (9) 

   7) Metode uji terap teknik dan metode perkarantinaan (7) 

   8) Desiminasi metode uji terap teknik dan metode perkarantinaan 

(7) 

   9) Kerjasama uji terap teknik dan metode perkarantinaan (3) 

   10) Pelatihan Teknis Perkarantinaan (8) 

   11) Layanan Aparatur (12) 

   12) Dukungan Internal Administrasi Pengelolaan Perkantoran (12) 

   13) Sarana dan Prasarana (100) 

     

6. Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan 

Karantina Pertanian 

 Sasaran  1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

 Indikator  1) Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Penyusunan Kegiatan 

   2) Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran 

   3) Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan 

   4) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang sesuai standar 
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   5) Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Negara (BMN) 

   6) Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan PNBP 

   7) Jumlah Peraturan Perkarantinaan Pertanian yang disahkan 

   8) Jumlah Laporan Informasi Layanan Perkarantinaan 

   9) Jumlah Kegiatan Pelatihan 

   10) Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Kepegawaian 

   11) Jumlah Dokumen Pengelolaan Tatalaksanan, Organisasi dan 

Reformasi Birokrasi   

   12) Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

   13) Jumlah Laporan Pengelolaan TU dan Rumah Tangga 

   14) Jumlah Dokumen Layanan Perkantoran 

   15) Jumlah Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan 

 Output : 1) Dokumen Rencana Kerja dan Penyusunan Kegiatan (57 Dok) 

   2) Dokumen Penyusunan Anggaran (58 Dok) 

   3) Dokumen Evaluasi dan Pelaporan (19 Dok) 

   4) Dokumen Laporan Keuangan yang sesuai standar (2 Dok) 

   5) Dokumen Laporan Barang Milik Negara (BMN) (2 Dok) 

   6) Dokumen Pengelolaan Keuangan dan PNBP (12 Dok) 

   7) Peraturan Perkarantinaan Pertanian yang disahkan (4 Dok) 

   8) Laporan Informasi Layanan Perkarantinaan (12 Dok) 

   9) Kegiatan Pelatihan (3 Dok) 

   10) Dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Kepegawaian (12 

Dok) 

   11) Dokumen Pengelolaan Tatalaksanan, Organisasi dan Reformasi 

Birokrasi (3 Dok) 

   12) Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (2 Dok) 

   13) Laporan Pengelolaan TU dan Rumah Tangga (12 Dok) 

   14) Dokumen Layanan Perkantoran (12 Dok) 

   15) Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan (50 Unit) 
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BAB  III 

ALOKASI ANGGARAN  

TAHUN 2019 
 

 

A.  PAGU ANGGARAN BADAN KARANTINA PERTANIAN PERTANIAN TAHUN 2019 

 

Berdasarkan program dan kegiatan pokok yang akan mendukung pencapaian 

prioritas Pembangunan Nasional umumnya dan Pembangunan Pertanian khususnya, 

maka anggaran Badan Karantina Pertanian Pertanian tahun 2019 adalah sebesar 

Rp.852.815.222.000,-  

 

Tabel 1 : Anggaran Badan Karantina Pertanian Tahun 2018 & 2019 (Menurut Program 

APBN Sektor Pertanian) 

No. Program 
TA 2018 

(Rp) 

TA 2019 

(Rp) 

1. Program Peningkatan Kualitas 

Pengkarantinaan Pertanian dan 

Pengawasan Keamanan Hayati 

835.619.134.000 852.815.222.000 

Jumlah 835.619.134.000 852.815.222.000 

 

 

B.  TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN 2019 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2016 

tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada 

Kementerian Pertanian, Badan Karantina Pertanian diamanatkan untuk mengoptimalkan 

penerimaan negara bukan pajak dari pelayanan Pengkarantinaan. Namun mengingat 

dalam kebijakan nasional bahwa sektor pertanian adalah sektor yang masih perlu 

disubsidi, maka pelayanan Pengkarantinaan diupayakan untuk tidak membebani pelaku 

usaha dan petani.  Disamping itu Badan Karantina Pertanian merupakan institusi 

pelayanan masyarakat, bukan institusi penghasil pendapatan negara (bea, pajak atau 

retribusi), sehingga penerimaan negara yang diterima hanya merupakan tambahan 

pendapatan negara yang bukan merupakan tujuan utama dan faktor keberhasilan 

karantina pertanian.  
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Target penerimaan PNBP lingkup Badan Karantina Pertanian Pertanian tahun 

2018 adalah sebesar Rp. 140.206.774.000-, sedangkan Target penerimaan PNBP 2019 

hasil pembahasan dengan DJA diperkirakan sebesar Rp. 143.606.072.000,- atau  naik 

sebesar 2,4% dari target 2018.  

 

Berdasarkan Kepmenkeu Nomor 766/KMK.02/2017 tentang persetujuan 

penggunaan sebagian dana PNBP yang berasal dari PNBP pada Badan Karantina 

Pertanian, dapat digunakan sebesar 50% dari penerimaan, diantaranya meliputi : 

1. Penyelenggaraan dan peningkatan kualitas layanan karantina pertanian, 

2. Pembiayaan operasional penunjang pelayanan karantina pertanian dan peningkatan 

penerimaan negara bukan pajak, 

3. Pengadaan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan 

karantina pertanian; dan/atau 

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

 

 

C.  ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2019 

 

1. Menurut Sumber Dana 

Alokasi anggaran tahun 2019 yang disusun berdasarkan program-kegiatan 

Badan Karantina Pertanian, dengan rincian menurut jenis belanja sebagaimana tabel 

berikut : 

 

 

Tabel 2 : Rincian anggaran belanja menurut sumber dana tahun 2019 

No. Sumber Dana 
Jumlah Anggaran  

(Ribuan Rupiah) 

1. Rupiah Murni 781.443.304,0 

2. Pinjaman Luar Negeri  0,0 

3. Hibah Luar Negeri 0,0 

4. Rupiah Murni Pendamping 0,0 

5. PNBP 71.371.918,0 

Jumlah 852.815.222,0 
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2. Menurut Jenis Belanja 

Alokasi anggaran tahun 2019 menurut jenis belanja, sebagaimana tabel 

berikut : 

 

Tabel 3 : Rincian anggaran belanja menurut jenis belanja tahun 2019 

No. Jenis Belanja 
TA 2019 

(ribu Rp) 

1. Belanja Pegawai 268.377.977 

2. Belanja Barang  440.560.640  

3. Belanja Modal 145.876.605 

 Jumlah 852.815.222 

 

3. Alokasi Anggaran Satker Pusat dan Satker Daerah 

 

Rincian anggaran per Satker/Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Pusat 

sebagaimana tabel berikut : 

 

Tabel 4a : Rincian anggaran menurut satker Karantina tahun 2019 

Satker 
TA 2019 

(ribu Rp) 

1. Satker Pusat 100.072.894 

2. Satker Daerah/UPT 752.742.328 

 Jumlah 852.815.222 

 

 

Tabel 4b : Rincian alakasi anggaran satker per jenis belanja tahun 2019 

 

No Uraian 
Belanja 

Pegawai 

Belanja Barang 

Operasional 

Belanja 

Barang Non 

Operasional 

Belanja Modal Total Pagu 

018.12 

BADAN KARANTINA 

PERTANIAN 

       

66.377.977  

     

   98.222.637  

       

42.338.003  

      

145.876.605  

     

852.815.222  

              

KANTOR PUSAT           

1 SEKRETARIAT BADAN 

   

17.373.136  

    

 12.402.270  

      

67.571.517  

       

 2.725.971  

    

 100.072.894  

              

UPT PENDUKUNG           

2 BBKP 

           

5.619.945  

           

5.075.104  

           

5.915.538  

           

3.809.620  

      

 20.420.207  

3 BUTTMKP 

           

3.404.948  

           

5.022.259  

         

17.954.161  

   

 827.000  

    

   27.208.368  
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No Uraian 
Belanja 

Pegawai 

Belanja Barang 

Operasional 

Belanja 

Barang Non 

Operasional 

Belanja Modal Total Pagu 

UPT OPERASIONAL           

4 BBKP BELAWAN 

         

10.802.365  

           

6.417.285  

           

7.237.458  

     

 944.521  

    

   25.401.629  

5 BBKP MAKASSAR 

         

10.374.068  

           

6.170.025  

           

2.952.442  

  

   766.300  

   

    20.262.835  

6 BBKP SOEKARNO HATTA 

         

11.855.176  

           

9.205.091  

           

6.868.758  

           

4.960.355  

    

   32.889.380  

7 BBKP SURABAYA 

         

19.739.558  

         

13.499.184  

         

15.593.610  

           

2.700.229  

    

   51.532.581  

8 BBKP TANJUNG PRIOK 

         

19.956.143  

           

9.636.086  

         

28.113.484  

  

  639.500  

      

 58.345.213  

9 BKP KELAS I BALIKPAPAN 

           

3.594.763  

           

2.683.175  

           

2.014.926  

           

5.185.000  

     

  13.477.864  

10 BKP KELAS I BDR LAMPUNG 

           

6.591.351  

           

5.858.100  

           

5.234.436  

 

 350.000  

    

   18.033.887  

11 BKP KELAS I BANJARMASIN 

           

4.885.684  

           

3.695.178  

           

1.441.350  

           

2.630.160  

   

    12.652.372  

12 BKP KELAS I BATAM 

           

3.271.042  

           

2.528.547  

           

1.672.830  

              

500.750  

     

    7.973.169  

13 BKP KELAS I DENPASAR 

           

7.567.301  

           

3.617.068  

           

1.946.591  

           

4.000.000  

    

   17.130.960  

14 BKP KELAS I JAMBI 

           

3.573.313  

           

2.585.027  

           

1.107.859  

     

944.992  

    

     8.211.191  

15 BKP KELAS I JAYAPURA 

           

3.390.619  

           

4.337.720  

           

2.846.056  

           

4.855.992  

   

    15.430.387  

16 BKP KELAS I KUPANG 

           

6.260.883  

           

3.182.535  

           

1.735.900  

           

1.938.995  

      

 13.118.313  

17 BKP KELAS I MANADO 

           

3.163.498  

           

3.676.825  

           

1.834.840  

           

1.884.476  

   

    10.559.639  

18 BKP KELAS I MATARAM 

           

6.301.192  

           

3.893.317  

           

1.727.435  

           

3.797.984  

      

 15.719.928  

19 BKP KELAS I PADANG 

           

3.933.712  

           

2.403.662  

           

1.066.779  

           

1.908.760  

       

  9.312.913  

20 BKP KELAS I PALEMBANG 

           

7.081.565  

           

2.699.151  

           

2.350.669  

           

1.550.329  

   

    13.681.714  

21 BKP KELAS I PEKANBARU 

           

6.529.659  

           

3.592.880  

           

1.185.767  

           

1.763.343  

    

   13.071.649  

22 BKP KELAS I PONTIANAK 

           

4.369.226  

           

2.784.518  

           

2.051.625  

    

 937.000  

    

   10.142.369  

23 BKP KELAS I SEMARANG 

           

6.472.891  

           

4.502.338  

           

6.115.699  

         

12.281.413  

 

     29.372.341  

24 BKP KELAS II  PKL PINANG 

           

3.239.299  

           

2.261.700  

           

1.714.476  

           

4.910.244  

  

     12.125.719  

25 BKP KELAS II CILEGON 

           

5.060.503  

           

3.742.405  

           

3.170.588  

           

1.184.900  

   

    13.158.396  

26 BKP KELAS II GORONTALO 

           

2.818.844  

           

2.908.970  

           

2.952.386  

           

1.374.200  

     

  10.054.400  

27 BKP KELAS II KENDARI 

           

3.365.786  

           

3.027.254  

           

1.946.610  

           

2.818.316  

    

   11.157.966  

28 BKP KELAS II MEDAN 

           

5.530.793  

           

3.473.650  

           

2.301.209  

           

1.310.020  

    

   12.615.672  

29 BKP KELAS II PLKARAYA 

           

3.993.698  

           

3.411.942  

           

2.155.872  

           

4.757.000  

    

   14.318.512  

30 BKP KELAS II PALU 

           

2.452.363  

           

2.288.137  

           

1.405.942  

           

6.401.392  

   

    12.547.834  
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No Uraian 
Belanja 

Pegawai 

Belanja Barang 

Operasional 

Belanja 

Barang Non 

Operasional 

Belanja Modal Total Pagu 

31 BKP KELAS II TJ  PINANG 

           

4.380.734  

           

3.378.219  

           

1.706.179  

           

1.213.120  

    

   10.678.252  

32 BKP KELAS II TARAKAN 

           

3.753.060  

           

4.626.555  

           

1.591.700  

           

1.952.447  

    

   11.923.762  

33 BKP KELAS II TERNATE 

           

2.942.340  

           

3.108.360  

           

2.115.110  

           

1.070.500  

   

      9.236.310  

34 BKP KELAS II YOGYAKARTA 

           

5.390.375  

           

3.108.177  

           

2.009.412  

         

12.577.000  

    

   23.084.964  

35 SKP KELAS I AMBON 

           

2.266.168  

           

2.208.976  

           

1.629.110  

           

2.243.080  

         

8.347.334  

36 SKP KELAS I BANDA ACEH 

           

4.429.563  

           

3.229.936  

           

1.891.245  

           

2.603.803  

   

    12.154.547  

37 SKP KELAS I BANDUNG 

           

3.012.754  

           

2.679.005  

           

1.132.525  

           

5.452.846  

  

     12.277.130  

38 SKP KELAS I BENGKULU 

           

3.048.369  

           

2.101.397  

           

2.227.964  

 

    704.581  

     

    8.082.311  

39 SKP KELAS I BIAK 

           

2.211.779  

           

2.389.679  

           

2.314.109  

 

   863.988  

       

  7.779.555  

40 SKP KELAS I CILACAP 

           

2.821.404  

           

2.266.951  

           

1.022.945  

           

2.407.900  

       

  8.519.200  

41 SKP KELAS I ENTIKONG 

           

1.958.060  

           

1.507.736  

           

1.674.139  

           

2.908.040  

     

    8.047.975  

42 SKP KELAS I MERAUKE 

           

1.487.953  

           

1.996.477  

           

1.360.430  

           

1.685.350  

     

    6.530.210  

43 SKP KELAS I PARE-PARE 

           

2.773.019  

           

2.605.948  

           

2.134.548  

           

1.815.087  

    

     9.328.602  

44 SKP KELAS I SAMARINDA 

           

2.775.620  

           

2.478.015  

           

1.041.328  

           

1.207.300  

      

   7.502.263  

45 SKP KELAS I SORONG 

           

2.686.852  

           

2.310.451  

           

2.438.289  

           

2.174.357  

      

   9.609.949  

46 SKP KELAS I SBW BESAR 

           

3.403.885  

           

2.228.102  

           

1.216.656  

           

5.310.968  

   

    12.159.611  

47 SKP KELAS I T B ASAHAN 

           

2.386.084  

           

2.371.707  

           

2.213.986  

 

  776.500  

     

    7.748.277  

48 SKP KELAS I TIMIKA 

           

1.665.825  

           

1.932.599  

           

2.175.423  

           

1.716.080  

       

  7.489.927  

49 SKP KELAS II BANGKALAN 

           

1.853.968  

           

2.065.074  

           

1.141.014  

           

1.345.990  

    

     6.406.046  

50 SKP KELAS II ENDE 

           

2.282.224  

           

2.213.598  

           

2.066.584  

           

5.192.915  

  

     11.755.321  

51 SKP KELAS II MAMUJU 

           

1.916.980  

           

2.262.374  

           

1.574.075  

           

1.777.280  

 

       7.530.709  

52 SKP KELAS II MANOKWARI 

           

1.903.252  

           

2.480.120  

           

1.173.838  

           

3.348.411  

   

      8.905.621  

53 SKP KELAS II T B  KARIMUN 

           

2.454.385  

           

2.091.778  

           

2.300.581  

    

   870.300  

    

     7.717.044  

              

  TOTAL PAGU 

      

266.377.977  

       

198.222.637  

       

242.338.003  

      

145.876.605  

 

  852.815.222  
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4. Bagan Akun Standar DIPA TA. 2019 Lingkup Badan Karantina Pertanian 
 

KODE JENIS BELANJA/PENJELASAN AKUN 

51 BELANJA PEGAWAI 

511111  Belanja Gaji Pokok PNS 

  Digunakan untuk pembayaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil. 

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 

  

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran pembulatan gaji 

pokok Pegawai Negeri Sipil. 

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 

  

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan 

suami/istri PNS. 

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 

  

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan anak 

PNS. 

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 

  

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan 

struktural PNS. 

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 

  

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan 

fungsional PNS. 

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 

  

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan PPh 

PNS. 

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 

  

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan beras 

berbentuk uang maupun natura. 

511129 Belanja Uang Makan PNS 

  

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan uang 

makan PNS. 

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 

  

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan umum 

PNS. 

511138 Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS    

 

Digunakan untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan khusus 

PNS Papua  

512211  Belanja Uang Lembur 

 

Digunakan untuk mencatat pembayaran uang lembur termasuk uang 

makan yang dibayarkan dalam rangka lembur. 
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KODE JENIS BELANJA/PENJELASAN AKUN 

52 BELANJA BARANG 

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 

  

Digunakan untuk mencatat membiayai keperluan sehari-hari 

perkantoran yang secara langsung menunjang kegiatan operasional 

Kementerian Negara/Lembaga namun tidak menimbulkan barang 

persediaan yang terdiri antara lain : 

  

 -  Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu langganan 

surat kabar/ berita/majalah, biaya minum/makanan kecil untuk rapat, 

biaya penerimaan tamu 

  

 - Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain 

biaya Satpam/pengaman kantor, cleaning service, tenaga lepas (yang 

pekerjakan secara kontraktual), telex, internet, komunikasi khusus 

diplomat.  

  

 - Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan/penggantian 

inventaris yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi 

kantor/satker dibawah nilai kapitalisasi. 

521113 Belanja untuk Menambah Daya Tahan Tubuh 

  

Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan bahan makanan/ 

minuman/ obat-obatan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan 

kegiatan operasional kepada pegawai. 

521114  Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 

  

Digunakan untuk mencatat membiayai pengiriman surat menyurat 

dalam rangka kedinasan yang dibayarkan oleh Kementerian 

Negara/Lembaga. 

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 

  

Honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan 

operasional kegiatan satuan  kerja  seperti,  honor  pejabat  kuasa  

pengguna anggaran, honor pejabat pembuat komitmen, honor pejabat 

penguji SPP dan penanda tangan SPM, Honor  Bendahara Pengeluaran/ 

Pemegang Uang Muka, Honor Staf Pengelola Keuangan, Honor 

Pengelola  PNBP (honor atasan  langsung, bendahara  dan sekretariat),  

honor  pengelola  satuan kerja (yang  mengelola  gaji  pada  

Kementerian Pertahanan), honor Tim SAI (Pengelola SAK dan SIMAK-

BMN), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa/Penerima Hasil 

Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa. Honor Operasional Satuan Kerja  

merupakan  honor  yang  menunjang kegiatan operasional yang 

bersangkutan  dan  pembayaran  honornya  dilakukan  secara terus 

menerus dari awal sampai dengan akhir tahun anggaran 
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KODE JENIS BELANJA/PENJELASAN AKUN 

521211  Belanja Bahan 

  

Digunakan untuk mencatat pengeluaran yang  digunakan  untuk 

pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai) 

seperti: 

 

- Konsumsi/Bahan makanan 

  - Dokumentasi 

  - Spanduk 

  -  Biaya fotokopi  

 - Koleksi OPTK/HPHK 

  

Yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional seperti, 

pameran, seminar, sosialisasi, rapat, diseminasi, dan lain lain yang 

terkait langsung dengan output suatu kegiatan dan tidak menghasilkan 

barang persediaan. 

521213 Honor yang terkait dengan output kegiatan 

 

Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan 

kegiatan dan terkait dengan output seperti: Honor tim pelaksana 

kegiatan (pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua, sekretaris, 

anggota, staf sekretariat), Honor pejabat pengadaan barang/jasa, Honor 

panitia pengadaan barang/jasa, Honor panitia penerima barang/jasa, 

untuk pengadaan yang tidak menghasilkan aset tetap/aset lainnya 

termasuk juga vakasi. Honor output kegiatan merupakan honor yang 

dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang insidentil dan dapat 

dibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun. 

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 

  

Digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan 

persediaan berupa 

  barang konsumsi, seperti: 

  -  ATK; 

  - Bahan cetakan, segel/stiker karantina; 

  - Alat - alat rumah tangga; 

 - Bahan Laboratorium 

 - Antivirus 

522111 Belanja Langganan Listrik 

  

Belanja langganan listrik, termasuk belanja apabila terjadi denda atas 

keterlambatan pembayaran tagihan listrik 
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KODE JENIS BELANJA/PENJELASAN AKUN 

522112 Belanja Langganan Telepon 

  

Belanja langganan telepon, termasuk belanja apabila terjadi denda atas 

keterlambatan pembayaran tagihan langganan telepon 

522113  Belanja Langganan Air 

 Belanja langganan air, termasuk belanja apabila terjadi denda atas 

keterlambatan pembayaran tagihan langganan air. 

522119 Belanja langganan daya dan Jasa Lainnya 

  

Belanja langganan daya dan jasa lainnya, termasuk belanja apabila 

Terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan daya 

dan jasa lainnya (internet, TV Kabel, VPN, bandwidth/kuota data, 

langganan e-book) 

522131 Belanja Jasa Konsultan 

  

Digunakan untuk pembayaran jasa konsultan secara kontraktual 

termasuk jasa pengacara yang outputnya tidak menghasilkan Aset 

Lainnya. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang 

membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang 

mengutamakan adanya olah pikir (brainware). 

522141 Belanja Sewa 

  

Digunakan untuk pembayaran sewa (misalnya : sewa kantor/ gedung/ 

ruangan/tanah, sewa kelas, sewa kendaraan, sewa alat, sewa 

ruang/stand, pemasangan informasi pada media cetak/digital, Hosting, 

domain website) 

522151 Belanja Jasa Profesi 

  

Belanja untuk pembayaran honorarium narasumber yang diberikan 

kepada pegawai negeri/non pegawai negeri sebagai narasumber, 

pembicara praktisi, pakar yang memberikan informasi/pengetahuan 

kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat. Honorarium narasumber 

pegawai negeri dapat diberikan mengacu pada ketentuan tentang 

standar biaya 
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KODE JENIS BELANJA/PENJELASAN AKUN 

522191 Belanja Jasa Lainnya 

  

Digunakan untuk pembayaran jasa yang tidak bisa di tampung pada 

kelompok akun 52211, 52212, 52213, 52214, dan 52215. Jasa lainnya 

adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang 

mengutamakan ketrampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah 

dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau 

segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, 

pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang Contoh; 

(Penyelenggaraan diklat, pembuatan materi talkshow, penyelenggaraan 

talkshow, EO, jasa Kalibrasi alat Lab, uji surveilans, uji profisiensi, uji 

sampel lab, jasa akreditasi (reassesment/Survelence)dan iuran KAN/Lab, 

Jasa Outsourcing. 

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 

  

- Pengeluaran pemeliharaan/perbaikan yang dilaksanakan sesuai dengan    

Standar Biaya Umum. Dalam rangka mempertahankan gedung dan 

bangunan kantor dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sampai 

dengan 2 %  

  

- Pemeliharaan/perawatan halaman/taman gedung/Kantoragar berada 

dalam kondisi normal (tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap  

gedung dan bangunan). 

523119 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya 

 

Digunakan untuk mencatat membiayai rumah dinas dan rumah jabatan 

yang telah di tetapkan dengan SK, IKH/IKT 

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

  

Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan 

peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang nilainya 

tidak memenuhi nilai kapitalisasi, meliputi: Service rutin, BBM 

(termasuk penggantian oli, dan spare part) dan Perpanjangan STNK 

523129 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

 

Pengeluaran lainnya untuk pemeliharaan/perbaikan utk 

mempertahankan peralatan dan mesin agar dalam kondisi normal yang 

tidak memenuhi syarat kriteria kapitalisasi aset tetap peralatan dan 

mesin  

523131 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 

  

Digunakan untuk mencatat pemeliharaan/perbaikan untuk 

mempertahankan jalan dan jembatan agar berada dalam kondisi 

normal yang nilainya tidak memenuhi kriteria kapitalisasi jalan dan 

jembatan,  
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KODE JENIS BELANJA/PENJELASAN AKUN 

523132 Belanja Pemeliharaan Irigasi 

 

Digunakan untuk mencatat pemeliharaan/perbaikan untuk 

mempertahankan irigasi agar berada dalam kondisi normal yang 

nilainya tidak memenuhi kriteria kapitalisasi. (contoh saluran 

got/pembuangan air di luar/sekitar gedung/bangunan kantor) 

523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 

  

Digunakan untuk mencatat pemeliharaan/perbaikan untuk 

mempertahankan jaringan agar berada dalam kondisi normal yang tidak 

memenuhi kriteria kapitalisasi jaringan, meliputi: Jaringan listrik, 

telepon, internet, instalasi air 

523199 Belanja Pemeliharaan Lainnya 

 

Digunakan untuk mencatat pemeliharaan aset tetap selain gedung dan 

bangunan, peralatan dan mesin serta jalan, irigasi dan jaringan agar 

berada dalam kondisi normal termasuk pemeliharaan tempat ibadah. 

524111 Belanja Perjalanan Biasa (DN) 

  

Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas jabatan melewati batas 

kota dan perjalanan dinas pindah sesuai dengan PMK No 

113PMK.05/2012  yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam 

negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap 

Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota meliputi : 

  a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan 

  b. Menempuh Ujian Dinas/Ujian Jabatan 

  c. Mengikuti pendidikan setara Diploma/SI/S2/S3 

  d. Mengikuti diklat 

  

e.Menjemput/Mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat 

Negara/Pegawai Negeri yang Meninggal dunia dalam melakukan 

perjalanan dinas 

  

f. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat 

Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat 

kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman 

 

Contoh : Perjalanan Dinas Biasa, pemantauan OPTK/HPHK,  

monitoring/pengawasan PSAT/ISPM, penilaian kelayakan IKH/IKT,  

524112 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 

  

Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan 

memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. 

Pengeluaran oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk kegiatan 

pelayanan masyarakat. Contoh Perjalanan dinas pemeriksaan tindak 

karantina 8P. (sesuai PMK No 113 PMK.05/2012) 
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KODE JENIS BELANJA/PENJELASAN AKUN 

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 

  

Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam 

kota sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur 

mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai 

negeri dan pegawai tidak tetap. Perjalanan dinas jabatan yang 

dilaksanakan di dalam kota, meliputi: 

  a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;; 

  b. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;; 

 

sesuai dengan PMK No 113 PMK.05/2012, Perjalanan Dinas Jabatan 

yang dilaksanakan di dalam Kota pada ayat (1) huruf b terdiri atas: 

a. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam 

(dapat dibiayai uang harian, penginapan dan transport riil); dan 

b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 

(delapan) jam. 

Contoh : Perjalanan Dinas Biasa, pemantauan OPTK/HPHK,  

monitoring/pengawasan PSAT/ISPM, penilaian kelayakan IKH/IKT 

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 

 

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas dalam 

rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di 

dalam kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker 

penyelenggara maupun yang dilaksanakan di dalam kota satker peserta 

dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh satker peserta, yang 

meliputi: 

a.Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber 

baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;;  

b.Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard);;  

c.Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik 

yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota termasuk uang 

saku rapat dalam kantor di luar jam kerja;;  

d.Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, 

dan/ atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. 

Besaran nilai biaya paket meeting, uang transpor, uang saku, dan 

uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar 

biaya tahun berkenaan. 
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KODE JENIS BELANJA/PENJELASAN AKUN 

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 

  

Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, 

seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota satker 

penyelenggara dan di biayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, 

serta yang dilaksanakan di luar kota satker peserta dengan biaya 

perjalanan dinas yang ditanggung oleh satker peserta, meliputi: 

  

a. Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber 

baik yang berasal dari luar kota;; 

  b. Biaya paket meeting (full board);; 

  

c. Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik 

yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;; 

  

d. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, 

dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.  

  

Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku dan uang 

harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya 

tahun berkenaan. 

524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri 

  

Pengeluaran untuk perjalanan dinas lainnya dalam rangka pendukung 

kegiatan Kementerian negara/lembaga yang tidak tertampung di dalam 

pos belanja perjalanan biasa dan tetap antara lain biaya perjalanan 

teknis opersional kegiatan bagi kedutaan besar atau atase di luar negeri 

53 Belanja Modal 

531111 Belanja Modal Tanah 

 

Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/ pembelian/ 

pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, 

perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta 

pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan 

dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat 

pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap 

digunakan/ pakai (swakelola/kontraktual). Contoh : pengadaan tanah, 

talud/penguat tebing/turap  

531114 Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah 

 

Pengeluaran yang dilakukan untuk pembuatan sertifikat tanah pada 

saat  

pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah 

tersebut siap digunakan/dipakai (swakelola). 
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KODE JENIS BELANJA/PENJELASAN AKUN 

531116 Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah 

 

Pengeluaran yang dilakukan untuk pengukuran tanah pada saat 

pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah 

tersebut siap digunakan/dipakai (swakelola). 

531117 Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah 

 

Pengeluaran yang dilakukan untuk kepentingan perjalanan dinas dalam 

rangka pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan 

tanah tersebut siap digunakan/dipakai (swakelola). 

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

  

Untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam 

pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, 

biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan 

mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. 

532121 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin 

  

Belanja Modal setelah perolehan peralatan dan mesin yang 

memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau yang 

kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan 

datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan 

standar kinerja; dan memenuhi batasan minimun kapitalisasi sesuai 

dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur batasan minimun 

kapitalisasi. Contoh : pembelian operating system (OS), Windows, 

Microsoft Office (digunakan untuk melengkapi operasional 

laptop/komputer) 

533111   Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

 

Digunakan untuk mencatat memperoleh gedung dan bangunan secara 

kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan 

meliputi biaya pembelian atau biaya kontruksi, termasuk biaya 

pengurusan IMB, notaris dan pajak (kontraktual), termasuk didalamnya 

pembangunan lahan parkir terbuka (pekerjaan paving blok/cor/aspal), 

komponen perencanaan, pengawasan dan administrasi. 

533121  Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 

 

Di gunakan untuk Menambah Nilai Gedung dan Bangunan, termasuk 

didalamnya pembangunan canopy, komponen perencanaan, 

pengawasan dan administrasi. 

534111  Belanja Modal Jalan dan Jembatan 

 

Di gunakan untuk Menambah Jalan dan Jembatan, termasuk 

didalamnya komponen perencanaan, pengawasan dan administrasi. 

 



Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Badan Karantina Pertanian Tahun 2019                            27 

 

 

KODE JENIS BELANJA/PENJELASAN AKUN 

534121  Belanja Modal Irigasi 

 

Di gunakan untuk Menambah Irigasi 

534131  Belanja Modal Jaringan 

 

Di gunakan untuk Menambah Jaringan, termasuk didalamnya 

komponen perencanaan, pengawasan dan administrasi. 

534141  Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan 

 

Di gunakan untuk Menambah Nilai Jalan dan Jembatan, termasuk 

didalamnya komponen perencanaan, pengawasan dan administrasi. 

534151  Belanja Penambahan Nilai Irigasi 

 

Di gunakan untuk Menambah Nilai Irigasi 

534161  Belanja Penambahan Nilai Jaringan 

 

Di gunakan untuk Menambah Nilai Jaringan, termasuk didalamnya 

komponen perencanaan, pengawasan dan administrasi. 

536111 Belanja Modal Lainnya 

 

Digunakan untuk mencatat pengadaan software,pengadaan lisensi yang 

memberikan manfaat lebih dari satu tahun baik secara swakelola 

maupun dikontrakkan kepada Pihak Ketiga. Belanja Modal Lainnya 

dapat digunakan untuk pembangunan aset tetap renovasi yang akan 

diserahkan kepada entitas lain dan masih di lingkungan pemerintah 

pusat. Termasuk dalam belanja modal lainnya: pengadaan/pembelian 

barang – barang kesenian, dan koleksi perpustakaan. Contoh : 

Aplikasi/Software i-Qfast, Sim Lab dll 

536121 Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya 

 

Belanja Modal setelah perolehan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset 

Lainnya yang memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis, atau 

yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang 

akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas (pengembangan 

software/website), produksi atau peningkatan standar kinerja. Contoh : 

pengembangan website dan pengembangan aplikasi/sofware. 
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5. Definisi Istilah-Istilah Kegiatan 

 

NO DEFINISI-DEFINISI JENIS KEGIATAN 

1 KOORDINASI Kegiatan yang dilakukan untuk saling memberikan 

informasi dan bersama-sama mengatur/menyepakati 

sehingga pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang 

satu tidak mengganggu tugas dan keberhasilan pihak yang 

lain. 

  - Internal                   : Lingkup Badan Karantina Pertanian 

  - Ekternal                  : Melibatkan Instansi Terkait/Pemda 

  - Bentuk Kegiatan : Pertemuan/rapat dan Kunjungan 

lapang (perjalanan) 
      

2 SOSIALISASI Pemberian pemahaman kepada pihak lain 

  - Satu Arah          

  - Dua Arah           

  - Bentuk Kegiatan : Pertemuan , Pameran, Media Cetak, 

Elektronik  dan Kunjungan lapang, dll 

  - Internal  Lingkup Badan Karantina Pertanian 

  - Eksternal melibatkan instansi terkait 
      

3 KONSULTASI Bertukar pikiran untuk meminta pertimbangan dalam 

memutuskan sesuatu. 

  - UPT KE PUSAT 

  - WILKER KE UPT 

  - Bentuk Kegiatan : Perjalanan Konsultasi, Media dan 

Telekonfrence  
      

4 MONITORING Aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi 

tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang 

dilaksanakan. 

  - Bentuk Kegiatan : Perjalanan atau laporan pelaksanaan 

kegiatan 
      

5 EVALUASI Kegiatan yang dilakukan untuk melakukan penilaian 

terhadap pelaksanaan pekerjaan 

  - Bentuk Kegiatan : Pertemuan dan rapat-rapat  
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NO DEFINISI-DEFINISI JENIS KEGIATAN 

6 PEMBINAAN Kegiatan yang dilakukan untuk memberikan arahan agar 

mendapatkan hasil yang lebih baik 

  - Bentuk Kegiatan : Pertemuan/ Rapat-rapat, tinjauan 

lapang (perjalanan) 
      

7 BIMBINGAN TEKNIS Kegiatan pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensi 

pegawai. 

  - Bentuk Kegiatan : Pertemuan/Rapat-rapat, tinjauan 

lapang (perjalanan) 
      

8 WORKSHOP Pertemuan untuk membahas atau menyusun 

standar/laporan 

   - Bentuk Kegiatan : FGD, Uji Konsep, Rekon Data 
    

9 SWAKELOLA - Pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan 

dan diawasi sendiri. Hal ini tertuang dalam Keppres 

No. 16 Th. 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Model swakelola ini dibedakan menjadi : 

a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, 

dilaksanakan, dan diawasi oleh 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah 

penanggung jawab anggaran;  

b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan 

diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat 

Daerah penanggung jawab anggaran dan 

dilaksanakan oleh 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain 

pelaksana Swakelola;  

c. Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan 

diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat 

Daerah penanggung jawab anggaran dan 

dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; atau  

d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah 

penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan 

usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan 

serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana 

Swakelola 
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NO DEFINISI-DEFINISI JENIS KEGIATAN 

10 SEMINAR - Merupakan pertemuan atau persidangan untuk 

membahas suatu masalah di bawah pimpinan 

ketua sidang. 

   Bentuk kegiatan: Pertemuan/rapat-rapat 

    

11 DISEMINASI - Suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok  

atau individu agar mereka memperoleh informasi, 

timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya 

memanfaatkan informasi tersebut. 

Diseminasi merupakan tindak inovasi yang disusun 

dan disebarannya berdasarkan sebuah 

perencanaan yang matang dengan pandangan 

jauh ke depan baik melalui diskusi atau forum 

lainnnya yang sengaja diprogramkan, sehingga 

terdapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi 

   Bentuk kegiatan: Seminar/ workshop, perjalanan. 

    

12 UJI COBA - pengujian sesuatu sebelum dipakai atau 

dilaksanakan/ pengembangan uji. 

   Bentuk kegiatan: Seminar/ workshop, perjalanan 

terkait pengambilan sampel. 

13 UJI TERAP - Uji coba terkait perlakuan yang akan diterapkan/ 

di implementasikan. 

   Bentuk kegiatan: Seminar/ workshop, perjalanan. 

14.  UJI BANDING - Uji untuk mempertahankan koptensi  dengan 

laboratoriun yang lain yang setipe   

   Bentuk kegiatan Seminar/ workshop, perjalanan 
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BAB  IV 

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN 

ANGGARAN 
 

A. UMUM 

Untuk mewujudkan good govermance dalam penyelenggaraan negara, maka 

pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional dan akuntabel 

sehingga harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, 

efektif, transparan dan bertanggung jawab. 

Setiap Satuan Kerja di lingkungan Badan Karantina Pertanian wajib 

menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dapat menghasilkan informasi 

yang diperlukan sebagai sarana pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Kewajiban 

setiap satuan kerja untuk menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dalam 

menyusun laporan keuangan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun 

dengan mengikuti standar yang berlaku. 

Pengelolaan Keuangan dilaksanakan oleh pejabat dan pelaksana pengelola 

keuangan Satker yang ditunjuk pejabat yang berwenang sebagaimana ketetntuan 

Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian  

 

1. Struktur Pelaksana Anggaran Dalam Satuan Kerja 

Struktur Organisasi Pengelola Anggaran pada Satuan Kerja disesuaikan dengan kondisi 

masing-masing Satuan Kerja, sesuai jabatan dan kedudukannya sebagai berikut: 

a. Menteri Pertanian adalah Pengguna Anggaran / Barang.  

b. Para Pejabat Eselon I adalah Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus sebagai 

Pelaksana Harian Pengguna Anggaran/Barang. 

c. Kepala Satuan Kerja (UPT Karantina) adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Barang 

(KPA/KPB) 

d. Sekretaris Badan/Eselon III atau Kepala Pusat/Eselon III pada kantor pusat, Eselon 

III pada Balai Besar, Eselon IV  pada Balai Kelas I dan Kelas II, staf yang memiliki 

keahlian sertifikasi pengadaan barang/jasa dapat ditunjuk sebagai Pejabat 

Pembuat Komitmen (PPK). 

e. Kepala Bagian Keuangan pada Kantor Pusat dan  Kepala Bagian Umum pada Balai 

Besar, Kepala Tata Usaha pada Balai Kls I/Kls II, Kepala Urusan pada Stasiun Kls 

I/Kls II  ditunjuk sebagai Pejabat Penantanganan Surat Perintah Membayar 

(PPSPM). 
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f. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara yang ditunjuk untuk menerima, 

menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan 

uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada 

Satuan Kerja masing-masing. 

g. Bendahara Penerima adalah Bendahara yang ditunjuk untuk menerima, 

menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan 

uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Satuan Kerja 

maing-masing. 

h. Dalam melaksanakan tugasnya, PPSPM, PPK dan Bendahara dapat dibantu oleh 

pegawai/staf  yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja. Jumlah pegawai/staf 

mengacu pada PMK nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan 

Tahun Anggaran 2019. 

i. Para pejabat pada butir c ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian, 

sedangkan butir d, e, f, g dan h  ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran 

masing-masing. 

 

2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan pada setiap Satuan Kerja dilakukan dengan 

berpedoman pada ketentuan-ketentuan pelaksanaan anggaran sebagaimana diatur 

pada peraturan perundangan yang berlaku di bidang penyelenggaraan keuangan.  

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan 

adalah sebagai berikut: 

a. Masing-masing Satuan Kerja menetapkan pengelola anggaran, uraian tugas dan 

tata kerja serta besarnya tunjangan/honorarium, sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

b. Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyusun Rencana 

Operasional Kegiatan (ROK), yang merupakan rincian pelaksanaan kegiatan-

kegiatan (jadwal kegiatan, rencana penarikan anggaran) per bulan dan 

penanggungjawab kegiatan yang merupakan penjabaran dari DIPA dan POK. 

c. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pada masing-masing Satuan Kerja 

dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.  

d. Pengelolaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran DIPA 

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang 

pengelolaan keuangan negara. 

e. Mekanisme pelaporan anggaran dan kinerja masing-masing Satuan Kerja 

dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku di bidang 

pelaporan/evaluasi. 
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4. Pelaporan Keuangan 

Sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2005 dan Undang-undang No.1 tahun 

2004 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 

215/PMK.05/2016, maka setiap instansi pemerintahan sebagai pengelola anggaran, 

wajib menyusun dan menyampaikan laporan Sistem Akuntasi Instansi (SAI) yang 

terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Akuntansi 

Barang Milik Negara (SABMN). Laporan tersebut disampaikan sebagai laporan 

bulanan, semester dan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 7 bulan berikutnya. 

Selain itu sesuai dengan PMK No.214 tahun 2017 setiap satker wajib membuat 

laporan Monitoring dan Evaluasi (monev) setiap bulan dan menyampaikan paling 

lambat tanggal 8 bulan berikutnya. 

 

B. PERSIAPAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

Sebelum DIPA di realisasikan, Kuasa Pengguna Anggaran sesuai kewenangannya, 

membuat surat usulan dan surat keputusan  sebagai berikut :  

1. Apabila terjadi penggantian, Kepala Satuan Kerja membuat usulan Kuasa Pengguna 

Anggaran pada masing-masing satker dan diusulkan ke Kepala Badan Karantina 

Pertanian. Usulan tersebut akan diteruskan ke Menteri Pertanian c.q Sekjen 

Kementerian Pertanian untuk ditetapkan dengan keputusan Menteri Pertanian sebagai 

Kuasa Pengguna Anggaran pada masing-masing satker yang tembusannya disampaikan 

kepada: 

a. Inspektorat Jenderal Kementeraian Pertanian 

b. KPPN setempat 

c. Satker/UPT lingkup Badan Karantina Pertanian 

2. Surat Keputusan tentang Struktur Organisasi dan Pengelola Anggaran (PPK, PPSPM, 

Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Staf pengelola anggaran) dan Tata 

Kerja Pengelolaan Anggaran dan Kegiatan beserta uraian tugas.  

3. Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 

(PPHP); 
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4. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran 

Kinerja (ROPAK) sebagai pedoman pelaksanaan lebih lanjut dari DIPA setelah 

memperhatikan usulan dari Penanggung Jawab Program/Kegiatan; 

5. Surat Keputusan lainnya yang dianggap perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Agar pelaksanaan  kegiatan dan pengelolaan anggaran berjalan lancar, efektif dan 

efisien, maka Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara 

terlebih dahulu harus segera mengambil langkah-langkah persiapan antara  lain: 

1. Meneliti dengan seksama DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang telah 

diterima, apakah masih ada kekeliruan/kesalahan dalam perhitungan, redaksi, uraian 

kegiatan, biaya serta adanya perubahan lokasi, waktu dan biaya, apabila terdapat 

ketidaksesuaian segera mengajukan revisi/ralat sesuai ketentuan yang berlaku; 

2. Mengisi dan menandatangani blanko specimen tanda tangan yang diperlukan pada 

KPPN dan Bank Pemerintah yang dikehendaki; 

3. Membuka Rekening Giro di Bank Pemerintah yang terdekat serta mengajukan 

permintaan  NPWP ke Kantor Pelayanan Pajak; 

4. Menyusun Rencana Operasional Kegiatan (ROK), yang mencakup antara lain : 

a. Jadwal Rencana pelaksanaan kegiatan, penarikan anggaran secara terinci dalam 

satu tahun anggaran; 

b. Target kwantitatif dari indikator kinerja setiap kegiatan; 

c. Penanggung Jawab Kegiatan. 

 

 

C. ORGANISASI PENGELOLAAN ANGGARAN 

Pejabat Perbendaharaan adalah para pengelola keuangan pada Satuan Kerja yang 

diberi tugas sebagai Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA), Pejabat Penandatanganan Surat 

Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara 

Pengeluaran/Penerima.  

Menteri Pertanian menetapkan pejabat pengelola keuangan yaitu Kuasa Pengelola 

Anggaran (KPA). Penetapan tersebut sekaligus memberikan kewenangan kepada KPA 

untuk menetapkan PPK, PP-SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan  dan 

petugas pengelola keuangan apabila diperlukan. 
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Struktur Organisasi Pengelola Anggaran Satker Lingkup Badan Karantina Pertanian 

 

 

 

1. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola Keuangan 

Uraian tugas dan tanggungjawab Pejabat Pengelola Keuangan adalah sebagai berikut: 

a. Kuasa Pengguna Anggaran 

1) Menetapkan PPK, PP-SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima  

dengan surat keputusan; 

2) Mengesahkan Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja (ROPAK), 

Rencana Operasional Kegiatan (ROK) di Satuan Kerja masing-masing. 

3) Merumuskan Standar Operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

sesuai dengan ketentuan. 

4) Menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian 

tagihan atas beban APBN dilaksanakn sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

5) Melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa 

sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA. 

6) Melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak 

pengadaan barang/jasa dan pembayaran seusi dengan keluaran (output) yang 

ditetapkan dalam (DIPA). 

7) Merumuskan kebijakan atas pembayaran sesuai dengan keluaran (output) yang 

ditetapkan dalam DIPA. 

Kuasa Pengguna 
Anggaran 

Penandatangan 
SPM 

Penguji SPP/ 
Verifikator 

Penanggung 
Jawab Kegiatan 

PPK 

Pembantu PPK 

Bendahara 
Pengeluaran/ 
Penerimaan 

Pembantu 
Bendahara 
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8) Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pertanggungjawaban 

pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan. 

9) Menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan neraca bulanan, semesteran 

dan tahunan kepada Eselon I. 

10) Menyampaikan Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) kepada Sekretaris Jenderal c.q. Biro Keuangan dan Perlengkapan dan 

Eselon I. 

11) Menyampaikan Laporan Barang Milik Negara (Barang Persediaan) semesteran dan 

tahunan kepada Eselon I. 

12) Menyampaikan Laporan Rekening Bendahara setiap semester kepada Eselon I. 

13) Mengangkat Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Tim Pemeriksa/ Pejabat 

Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) serta staf pembantu sesuai dengan kebutuhan. 

14) Menandatangani Cek. 

15) Memeriksa Kas dan Pembukuan bendahara sekurang-kurangnya sekali dalam 1 

(satu) bulan. 

 

b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 

Pejabat Pembuat Komitmen pada kantor Pusat yang ditunjuk adalah para pejabat 

Eselon III lingkup Badan Karantina Pertanian, pada kantor Balai Besar adalah pejabat 

Eselon III lingkup Balai Besar dan pada kantor Balai adalah pejabat Eselon IV atau 

pejabat lain yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa lingkup UPT  sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Uraian Tugas Pekerjaan: 

1) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran 

Kinerja (ROPAK) dan rencana penarikan anggaran.  

2) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang 

ditetapkan dalam ROPAK unit kerjanya. 

3) Membuat perikatan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. 

4) Bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas 

pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya. 

5) Tugas dalam hal pengadaan barang/jasa meliputi; penetapan rencana pengadaan 

barang/jasa, menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa, 

menandatangani dan mengendalikan pelaksanaan kontrak, melaporkan dan 

menyerahkan hasil pekerjaan kepada KPA, menjaga dan menyimpan keutuhan 

seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 
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6) Menyusun rencana penarikan dana/perencanaan kas. 

7) Mengajukan permintaan uang muka untuk kegiatan operasional kantor sesuai 

ketentuan berlaku. 

8) Menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan diajukan kepada pejabat 

PPSPM. 

9) Memeriksa kebenaran material dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban 

keuangan. 

10) Meneliti ketersediaan dana dan membebankan sesuai dengan akun 

yangbersangkutan. 

11) Menyiapkan dokumen pendukungyang lengkap dan benar, serta menandatangani 

dan menyampaikan SPP kepada PPSPM. 

12) Melaksanakan pertanggungjawaban keuangan yang meliputi: 

a)  Menguji kebenaran material dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak 

penagih. 

b)  Menguji kebenaran dan keabsahan dokumen yang menjadi persyaratan / 

kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa. 

c) Meneliti ketersediaan dananya dan membebankan pengeluaran sesuai dengan 

mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan. 

d) Memeriksa keabsahan dokumen SPJ dan bukti-bukti pengeluaran atas 

pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya. 

e)  Menandatangi setuju dibayar pada kwitansi. 

13) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita 

Acara Penyerahan. 

14) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen kegiatan dan melaksanakan 

tugas serta wewenang lain yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan 

pengeluaran APBN sesuai ketentuan perundang-undangan. 

 

c. Pejabat Penandatangan SPM  

 Pejabat Penandatangan SPM adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kuasa 

Pengguna Anggaran untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran tagihan 

kepada negara, dan selanjutnya menerbitkan surat perintah membayar (SPM) atas 

beban DIPA, Pejabat Penandatangan SPM mempunyai tugas antara lain ; 

1) Memeriksa dan menguji secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 
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2) Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan 

bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran; 

3) Memeriksa kebenaran atas tagihan yang menyangkut antara lain : 

a) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, 

alamat, nomor rekening dan nama bank). 

b)  Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian akan kelayakannya dengan prestasi 

kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak ). 

c)  Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal  penarikan dana yang 

tercantum dalam DIPA dan/atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan). 

4) Melakukan pembebanan tagihan kepada negara. 

5) Menolak Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pejabat Pembuat Komitmen 

bilamana : 

a) Pengeluaran dimaksud tidak tersedia dananya dan melebihi pagu dalam DIPA; 

b) Bukti pengeluaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukung 

dengan kelengkapan data yang sah; 

6) Menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar / SPM serta 

menyampaikan Surat Perintah Membayar / SPM ke KPPN setempat. 

7) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih. 

8) Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA serta 

melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pengujian dan 

perintah pembayaran. 

 

d. Bendahara Pengeluaran 

 Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh  Kepala 

Satuan Kerja untuk melakukan pengelolaan terhadap uang persediaan dari Satuan 

Kerja yang bersangkutan. Bendahara pengeluaran mempunyai tugas antara lain ; 

1) Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja kantor satuan kerja 

2) Menguji ketersediaan dana, menyediakan uang persediaan dan menyampaikan 

usulan rencana penarikan dana sesuai keperluan belanja perkantoran. 

3) Meneliti kelengkapan dan kebenaran serta keabsahan dokumen SPJ perhitungan 

tagihan permintaan pembayaran yang diajukan oleh KPA / PPK. 

4) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah 

pembayaran 
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5) Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran 

apabila  

a)  Tagihan pembayaran dimaksud tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. 

b)  Tagihan pembayaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak 

didukung dengan tanda bukti yang sah 

6) Melakukan pembukuan yang dimulai dari BKU, Buku pembantu lain dan Buku 

pengawas anggaran. 

7) Menyiapkan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP LS bendahara dan menyampaikan 

SPP berikut kelengkapannya kepada PPSPM. 

8) Memberikan arahan dan bimbingan pelaksanaan tugas kepada Staf Bendahara 

Pengeluaran dan PUMK. 

9) Melakukan pungutan dan penyetoran pajak serta menyampaikan laporan pajak ke 

Kantor Pelayanan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 

10) Melaksanakan pembayaran setelah mendapat persetujuan dari KPA / PPK. 

11) Menandatangani lunas bayar di kuitansi. 

12) Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada KPPN selaku kuasa BUN. 

13) Bertangungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan. 

 

e.  Bendahara Penerima 

Bendahara Penerima adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kuasa 

Pengguna Anggaran untuk melakukan pengelolaan terhadap Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) dari Satuan Kerja yang bersangkutan, dengan uraian kerja sebagai 

berikut: 

1) Menolak permintaan penggunaan dana penerimaan sebelum mendapat 

persetujuan dari Kementerian Keuangan. 

2) Menagih, menerima, menyimpan, menyetorkan, membukukan, menatausahakan 

dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara. 

3) Melakukan monitoring seluruh PNBP baik bersifat umum maupun fungsional yang 

diterima/disetor oleh petugas lain (pembuat daftar gaji/bendahara 

pengeluaran/petugas penyetor). 
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f. Penanggung Jawab Kegiatan 

Penanggung Jawab Kegiatan pada kantor Pusat adalah para pejabat Eselon III 

(Kabag/Kabid) lingkup Badan Karantina Pertanian, pada Balai Besar adalah Eselon III 

lingkup kantor Balai Besar dan pada Balai adalah Eselon IV lingkup kantor Balai, sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Penanggung Jawab Kegiatan mempunyai tugas : 

1) Membuat rencana kerja (TOR) pelaksanaan kegiatan yang menjadi 

tanggungjawabnya. 

2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan 

fungsinya. 

3) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja serta jadwal 

pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam DIPA. 

4) Memantau / memonitor setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh 

Pelaksana Kegiatan yang bersangkutan. 

5) Melaksanakan setiap kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. 

6) Melaksanakan kegiatan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

7) Menyelesaikan administrasi pertanggung jawaban. 

8) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. 

 

g. Pelaksana Kegiatan / Pembantu Pelaksana Kegiatan  

Pelaksana Kegiatan/Pembantu Pelaksana Kegiatan adalah para pejabat Eselon IV (Kasie 

/ Kasubag) dan staf sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.  

Uraian Tugas Pekerjaan : 

1) Menyusun Rencana Operasional Pekerjaan Anggaran Kinerja (ROPAK) unit kerjanya 

berdasarkan POK, RKA-KL dan DIPA. 

2) Melaksanakan kegiatan pada unit kerjanya sesuai dengan yang telah ditetapkan 

dalam ROPAK, POK, RKA-KL dan DIPA. 

3) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawab di 

unit kerjanya. 

4) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada unit kerjanya 
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h. Pengelola Keuangan Lainnya (PPABP, PUM, Verifikator, staf PPK, staf PP-SPM dan 

staf Bendahara) 

1) Membantu memeriksa keabsahan dokumen SPJ dan bukti-bukti pengeluaran atas 

pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya. 

2) Membantu meneliti kebenaran perhitungan tagihan dalam dokumen SPJ tersebut 

dan ketersediaan dananya dalam ROPAK unit kerjanya. 

3) Membantu memproses penyelesaian SPJ unit kerjanya. 

4) Melaksanakan penatausahaan dan pengarsipan surat kedinasan, dokumen SPJ dan 

dokumen-dokumen keuangan lainnya. 

5) Membantu menghitung kebutuhan anggaran, mengajukan uang muka kerja pada 

Bendahara Pengeluaran untuk kegiatan operasional unit kerjanya serta 

melaksanakan pembayaran setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembuat 

Komitmen (khusus bagi PUM). 

6) Membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Keuangan yang didelegasikan 

kepadanya. 

 

i. Pejabat pengadaan barang / jasa  

Pejabat pengadaan barang / jasa adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna 

Anggaran untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dan ditetapkan dengan 

keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.  

Susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab pejabat pengadaan barang / jasa  

sesuai dengan Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 jo Keppres No. 54 tahun 2010 Jo 

Perpres 70 tahun 2012 jo Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengadaan Barang / Jasa , berikut perubahannya. 

 

j. Penerima / Pengurus Barang  

Penerima / Pengurus Barang adalah staf Subag Perlengkapan atau petugas yang 

ditunjuk dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. 

 

2. Penggantian Sementara Pejabat Pengelola Keuangan 

Pejabat    Pengelola    Keuangan    yang    berhalangan    sementara    seperti melaksanakan  

perjalanan  dinas,  menunaikan  ibadah  haji,  cuti,  sakit, dan     sebagainya,     maka     

pergantian     sementara     Pejabat     Pengelola Keuangan diatur sebagai berikut :  
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a. Apabila   Pejabat   Pengelola   Keuangan   berhalangan   sementara   lebih dari       1      (satu)      

bulan       atau      karena      alasan      yang      dapat dipertanggungjawabkan,  maka  dapat  

dilakukan  pergatian  sementara sampai kembali bertugas. 

b. Apabila   KPA   berhalangan   sementara,   PA   dapat   menunjuk   pejabat pengganti sampai 

KPA kembali bertugas. 

c. Apabila  PPK,  PP-SPM,  dan/atau Bendahara  Pengeluaran berhalangan sementara,   

KPA/Pejabat   yang   berwenang   dapat   menunjuk   pejabat pengganti   sampai   pejabat   

yang   berhalangan   sementara   tersebut kembali bertugas. 

d. Perangkapan  jabatan dapat  dilaksanakan  apabila  diperlukan,  namun tetap   berdasarkan   

prinsip   saling   uji   (check   and   balance dengan ketentuan :  

1) KPA dapat merangkap sebagai PPK atau PP-SPM;  

2) KPA tidak dapat merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran;  

3) PPK  tidak  dapat  merangkap  sebagai  PP-SPM  dan/atau  Bendahara 

Pengeluaran; dan  

4) PP-SPM  tidak  dapat  merangkap  sebagai  PPK  dan/atau  Bendahara 

Pengeluaran.  

Dalam    proses    pergantian    sementara    Pejabat    Pengelola    Keuangan tersebut,   

terlebih   dahulu   dilaksanakan   serah   terima   jabatan   yang dituangkan dalam Berita  

Acara. Khusus untuk  Bendahara Pengeluaran, perlu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan 

Kas.  

 

 

D. ADMINISTRASI KEUANGAN 

1. Uang Muka  

Pembayaran Uang Muka  

a. Usulan permintaan uang muka diajukan oleh pelaksana kegiatan melalui staf PPK 

yang ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan dengan disertai rencana 

kegiatan/ rincian biaya yang dibutuhkan dan  disampaikan kepada Pejabat Pembuat 

Komitmen untuk mendapat persetujuan.  

b. Setelah disetujui oleh  Pejabat Pembuat Komitmen melalui staf PPK menyerahkan 

kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilaksanakan pembayarannya. 

c. Bendaharawan meneliti permohonan permintaan uang muka tersebut dan 

mencatat dalam BKU kemudian membayarkan kepada staf PPK sebagai 

pengeluaran sementara (persekot). 
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d. Pemegang Uang Muka segera mempertanggungjawabkan uang muka yang diterima 

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan. 

e. Uang Muka berikutnya tidak akan diberikan sebelum Uang Muka pertama 

dipertanggungjawabkan. 

 

2. Perjalanan Dinas 

a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri 

Jenis-Jenis Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Karantina Pertanian 

1) Perjalanan Dinas Jabatan(TKH/TKT) 

Perjalanan dinas dalam rangka melakukan tindakan karantina pertanian di luar 

tempat-tempat pemasukan/pengeluaran yang sudah ditetapkan. 

Perjalanan Dinas TKH/TKT di luar tempat pemasukan/pengeluaran adalah 

Perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan TK (8 P) di luar 

tempat pemasukan dan pengeluaran yaitu digunakan untuk perjalanan dinas ke 

IKHS/IKT  yang telah ditetapkan oleh Menteri (IKHS/IKT)  dan Perjalanan dinas 

ke Tempat pemeriksaan MP yang telah ditetapkan oleh Kepala UPT khusus 

untuk MP yang memiliki resiko rendah. 

Beberapa hal terkait Pelaksanaannya dengan memperhatikan hal hal sebagai 

berikut: 

- Dalam konteks manajemen keuangan Negara (UU No 17/2003; UU No 

1/2004 dan UU No 20/1997) setiap pegawai/petugas karantina dilarang 

menerima fasilitas dari pemilik media pembawa baik berupa uang maupun 

fasilitas lainnya, beban dan tanggung jawab pemilik media pembawa 

tersebut dikelola dalam bentuk penerimaan Negara bukan pajak (PNBP), dan 

diterima oleh bendahara penerimaan yaitu orang yang ditunjuk untuk 

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan uang pendapatan Negara/daerah dalam rangka 

pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja Kementerian 

Negara/lambaga/pemerintah daerah. 

- Setiap penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi 

kewajiban Negara dalam tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. 

- Setiap jenis penerimaan/pungutan yang menjadi hak Negara di atur oleh 

peraturan per Undang-Undangan. 

- Penerimaan Kementerian negara/lambaga/satuan perangkat daerah tidak 

boleh langsung membiayai pengeluaran. 
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- Jenis dan tariff atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada 

Kementerian Pertanian termasuk jasa tindakan karantina tumbuhan dan 

Hewan sudah tertuang didalam Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2016. 

- Oleh karena itu maka setiap penerimaan/pungutan yang tidak diatur dalam 

peraturan per Undang-undangan adalah termasuk “Pungutan Liar”; 

2) Perjalanan dinas koordinasi dan pengawasan 

Perjalanan dinas untuk petugas karantina dan petugas instansi/dinas terkait 

dalam rangka melakukan koordinasi dan pengawasan karantina pertanian di 

pelabuhan-pelabuhan atau tempat pemasukan yang belum ditetapkan sebagai 

Wilayah Kerja Karantina Pertanian; 

3) Perjalanan dinas pemantauan HPHK/OPTK 

Perjalanan dinas untuk petugas karantina dan petugas instansi/dinas terkait 

dalam rangka melakukan kegiatan pemantauan HPHK/OPTK ke lokasi-lokasi 

pemantauan; 

4) Perjalanan dinas konsultasi 

Biaya perjalanan dinas untuk pejabat/pegawai karantina dalam rangka 

melakukan konsultasi teknis maupun administrasi dari UPT ke Kantor Pusat; 

5) Perjalanan dinas memenuhi undangan 

Perjalanan dinas untuk pejabat/pegawai karantina dalam rangka memenuhi 

undangan kantor pusat /instansi terkait/negara lain;  

6) Perjalanan dinas pembinaan dan bimbingan 

Perjalanan dinas untuk pejabat eselon I dan II dalam rangka melakukan 

pembinaan di lingkungan Badan Karantina Pertanian; 

7) Perjalanan dinas evaluasi 

Perjalanan dinas untuk melakukan kegiatan evaluasi terhadap kegiatan  

operasional karantina serta administrasi di lingkungan Badan Karantina 

Pertanian; 

8) Perjalanan dinas identifikasi dan pengumpulan data 

Perjalanan dinas dalam rangka mengidentifikasi dan mengumpulkan data untuk 

kepentingan perencanaan program dan kegiatan Barantan pada umumnya serta 

UPT  di tempat tujuan perjalanan dinas pada khususnya;  
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9) Perjalanan dinas mengikuti magang; 

Perjalanan dinas dalam rangka meningkatkan kapasitas kemampuan dengan 

berlatih kerja di UPT/instansi lain, dengan pertimbangan tidak tersedianya SDM 

yang memenuhi kapasitas yang diinginkan dalam menangani suatu kegiatan 

tertentu, sehingga perlu berlatih di UPT/instansi lain yang lebih mempunyai 

kompetensi dan kapasitas dala menangani  kegiatan tersebut; 

10) Perjalanan dinas mengikuti Pendidikan/Pelatihan 

Merupakan perjalanan untuk memenuhi undangan ujian Pendidikan/Pelatihan 

dan pelaksanaan Pendidikan/Pelatihan dari penyelenggara Pendidikan 

/Pelatihan; 

 

b. Perjalanan Dinas Pindah 

Perjalanan dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru 

berdasarkan surat keputusan pindah bagi PNS beserta keluarganya yang sah, yaitu: 

1) Istri/suami yang sah sesuai ketentuan undang-undang; 

2) Anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum dengan 

umur setinggi-tingginya 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, 

belum menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri; 

3) Anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum dengan 

umur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang menurut surat keterangan 

dokter mempunyai cacat sehingga ia tidak mempunyai penghasilan sendiri; 

4) Anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan 

yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, 

tidak bersuami dan tidak mempunyai pe nghasilan sendiri; 

5) Bagi PNS yang termasuk tingkat A, diperkenankan pula untuk membawa 

pembantu rumah tangga sebayak 1 (satu) orang; 

6) Perjalanan pindah termasuk juga atas biaya pemulangan dari tempat 

kedudukan terakhir ke tempat menetap bagi PNS yang diberhentikan dengan 

hormat dengan hak pensiun atau uang tunggu; 

7) Perjalanan pindah termasuk juga  atas biaya pemulangan keluarga yang sah dari 

PNS yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan 

menetap; 

Alokasi biaya untuk kegiatan ini mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 

113/PMK.05/2012 tentang perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi pejabat 

negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap. 
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a. Jika pelaksanaan tindakan karantina dilakukan ditempat yang memerlukan 

waktu lebih dari 8 jam, komponen yang dibayarkan mengacu pada pasal 8 (1) 

peraturan tersebut. 

b. Jika pelaksanaan tindakan karantina dilakukan ditempat yang memerlukan 

waktu kurang dari 8 jam, alokasi biaya yang dibayar mengacu pada pasal ... 

yaitu uang transport sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBU) yang 

tercantum dalam PMK No. 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan 

TA. 2018. 

c. Untuk perjalanan dinas kurang dari 8 jam bukti pertanggungjawaban yang harus 

dilampirkan antara lain : ST/Surat Tugas, Laporan Pelaksanaan Tindakan dan 

Kwitansi. Sedangkan untuk perjalanan dinas lebih dari 8 jam bukti 

pertanggungjawaban yang harus dilampirkan antara lain : ST/Surat Tugas, 

Laporan Pelaksanaan Tindakan dan Kwitansi serta SPPD. 

d. Usulan perjalanan dinas diajukan oleh Penanggung Jawab kegiatan  kepada 

PPK/KPA melalui PUMK (Kantor Pusat) dengan menyebutkan Mata Anggaran 

Keluaran (MAK), pelaksana perjalanan, maksud dan tujuan perjalanan, kota 

tujuan, lama perjalanan, dan alat transportasi yang digunakan, disampaikan dan 

disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.  

e. Setelah disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang ditunjukkan dengan 

diterbitkannya surat tugas (ST), PUMK menyerahkan kepada Pejabat Penguji 

Penerbit SPM untuk diteliti selanjutnya diserahkan kepada Bendahara 

Pengeluaran untuk diproses pembayarannya. 

f. Bendaharawan meneliti perintah pembayaran tersebut dan mencatat serta 

membayarkan kepada PUMK. 

g. Pertanggungjawaban perjalanan dinas diselesaikan selambat-lambanya 7 

(tujuh) hari kerja dengan melampirkan laporan perjalanan dinas secara tertulis.  

h. Petugas yang belum menyelesaikan pertanggungjawaban dan belum 

menyampaikan laporan tidak diperkenankan mengajukan perjalanan dinas yang 

baru. 

 

c. Perjalanan Dinas Luar Negeri 

Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) terkait dengan kegiatan pertemuan/sidang 

internasional, workshop/seminar/simposium, training, kunjungan/studi banding, 

preshipment inspection (PSI), koordinasi lintas batas negara (wilayah perbatasan) 

maupun undangan negara lain. Perjalanan Dinas Luar Negeri dapat menggunakan 

anggaran DIPA Badan Karantina Pertanian ataupun anggaran lainnya. 

 



Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Badan Karantina Pertanian Tahun 2019                            47 

 

Permintaan Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dibiayai oleh pemerintah (DIPA) pada 

dasarnya sama dengan permintaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri, namun harus 

menyertakan Surat Persetujuan Sekretaris Negara/Sekretaris Kabinet setelah 

disetujui PPK kepada Bendahara Pengeluaran.  

Adapun prosedur penerbitan Surat Persetujuan Sekretaris Negara/Sekretaris 

Kabinet, adalah sebagai berikut : 

1) Setiap Pengusulan Perjalanan Dinas Luar Negeri, baik yang dibiayai oleh DIPA 

maupun anggaran lain selain DIPA, harus disertai undangan dari negara 

tujuan/Kedutaan Negara Tujuan ataupun Instansi lain yang mengundang untuk 

keikutsertaan sebagai Delegasi Indonesia. 

2) Pengusulan calon petugas oleh unit Eselon II ataupun Kepala UPT Karantina 

Pertanian kepada Kepala Badan Karantina Pertanian cq Kepala Pusat 

Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan. 

3) Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan akan 

memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian tentang 

keikutsertaan dari Badan Karantina Pertanian. 

4) Setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Karantina Pertanian, maka 

diterbitkan Surat Pengantar dari Kepala Badan Karantina Pertanian kepada 

Sekretaris Jenderal-Kementerian Pertanian untuk proses penerbitan Surat 

Persetujuan Sekretaris Negara/Sekretaris Kabinet, paspor dinas, ijin keluar (exit 

permit) dan visa. 

5) Petugas atau Pejabat Karantina yang akan melakukan PDLN tidak dapat 

melakukan PDLN sebelum Surat Persetujuan oleh Sekretaris Negara/Sekretaris 

Kabinet diterbitkan.  

6) Petugas atau Pejabat Karantina yang telah melakukan PDLN diwajibkan 

menyampaikan laporan perjalanan dinas secara tertulis disampaikan kepada 

Kepala Badan Karantina Pertanian cq Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan 

Informasi Perkarantinaan untuk kemudian diteruskan kepada Kepala Biro 

Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Negara/Kabinet dan Sekretaris Badan 

Karantina Pertanian.  

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM Badan Karantina Pertanian, Petugas 

Karantina dapat mengikuti training di luar negeri berdasarkan undangan dari panitia 

penyelenggara training. Adapun biaya training dapat dibebankan pada anggaran 

DIPA diluar biaya PDLN.  
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3. Konsinyasi, Rapat, Pelatihan dan Kegiatan Sejenis lainnya. 

Konsinyering atau Consinering adalah kegiatan penyelesaian tugas di luar kantor untuk 

melakukan pekerjaan secara intensif yang sifatnya mendesak, harus segera selesai dan 

tidak dapat dikerjakan di kantor serta dilarang meninggalkan tempat kerja selama 

berlangsung; 

a. Ketentuan Umum 

1) Konsinyering dapat dilaksanakan apabila keluaran/kinerja yang akan dihasilkan 

bersifat mendesak (tidak dapat ditunda) dan tidak memungkinkan untuk 

diselenggarakan/dilaksanakan di dalam kantor; 

2) Kosinyering dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan 

dalam hal ini Sekretaris Badan/Kepala Pusat/Kepala Satker (untuk UPT); 

3) Pelaksanaan konsinyering berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: 

a) Kegiatan sangat mendesak/intensif, tidak dapat ditunda dan harus selesai 

sesegera mungkin; 

b) Sangat pentingnya keluaran/kinerja yang harus dihasilkan dari kegiatan 

konsinyering tersebut; 

c) Tidak memungkinkannya untuk dilaksanakan di kantor karena keterbatasan 

waktu, fasilitas dan beban kerja sehari-hari; 

d) Tingkat kepentingannya terkait dengan kegiatan koordinasi dengan 

pihak/instansi lain/unit eselon 1 lain; 

e) Menggunakan fasilitas negara  

4) Kegiatan konsinyering dapat berbentuk workshop, sosialisasi, diseminasi, rapat 

teknis, rapat koordinasi, konsultasi, atau kegiatan lain yang serupa.  Konsinyering 

dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel 

5) Standar biaya konsinyering TA 2019 di lingkungan Badan Karantina Pertanian 

berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 sebagai 

batas biaya tertinggi yang diperkenankan; 

b. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Konsiyering 

1) Waktu pelaksanaan konsinyering paling lama 3 hari (tiga hari). Konsinyering 

untuk waktu lebih dari 3 hari (tiga hari) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan 

pesetujuan dari Kepala Badan Karantina Pertanian, dalam hal ini Sekretaris Badan 

atau Kepala Pusat Karantina Pertanian, atau Kepala UPT; 

2) Setiap kegiatan konsinyering mempunyai koordinator tim yang bertanggung 

jawab terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut; 
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3) Terhadap tim/panitia/komite konsinyering dapat diberikan honor 

tim/panitia/komite disamping diberikan uang saku, uang harian dan transport 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Kegiatan konsinyering mempunyai keluaran/kinerja yang jelas dan terukur; 

b) Bersifat koordinatif dengan melibatkan peserta dari unit eselon I lain; 

c) Bersifat temporer dan diprioritaskan pelaksanaannya di luar jam kerja; 

d) Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu terhadap pegawai 

negeri di samping tugas pokoknya sehari-hari; 

e) Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien; 

4) Terhadap peserta konsinyering (workshop dan sosialisasi) tidak dapat diberikan 

honorarium selain uang saku, uang transport dan uang harian1 sesuai ketentuan 

dalam PMK nomor 32/PMK.02/2018 

5) Peserta kegiatan konsinyering yang berasal dari unit eselon I lain, harus 

mendapatkan ijin dari atasan langsung yang bersangkutan, atau surat 

tugas/penunjukan kepada pegawai tersebut dengan penyampaian tembusan 

kepada atasan langsungnya; 

6) Bagi pegawai yang mendapatkan lebih dari satu tugas kegiatan konsinyering pada 

tanggal yang sama, maka kepada pegawai tersebut hanya dapat dibayarkan 

honorariumnya untuk satu kegiatan konsinyering; 

7) Kegiatan konsinyering yang diselenggarakan di luar kota yang memerlukan 

perjalanan dinas  dengan berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) biaya 

perjalanan dinas diberikan dalam bentuk transportasi pergi-pulang, uang harian, 

uang saku dan uang transport tanpa biaya penginapan; 

c. Pelaksanaan konsinyering 

1) Pelaksana kegiatan diketahui Penanggung Jawab kegiatan dapat mengajukan 

uang muka kerja minimal 7 hari sebelum tanggal pelaksanaan. Pengajuan 

kegiatan konsinyasi, rapat, pelatihan dan kegiatan sejenisnya harus disertai 

dengan Term Of Reference (TOR).  

2) Setiap selesai kegiatan konsinyasi, rapat, pelatihan dan kegiatan sejenis lainnya, 

wajib menyelesaikan pertanggung jawaban keuangan dan menyampaikan 

laporan hasil kegiatan tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen selambat-

lambatnya 7 hari kerja setelah kegiatan berakhir. 

3) Besaran biaya yang dibayarkan mengacu pada PMK No. 32/PMK.02/2018, 

Standar Biaya Masukan TA. 2019. 

                                                 
1
 Untuk kegiatan konsinyering yang dselenggarkan melebihi batas kota atau dilaksanakan di dalam kota dan 

lebih dari 8 jam 
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4) Perjalanan dinas jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya 

(konsinyering) diatur sebagai berikut: 

a) Dilaksanakan dengan perjalanan dinas jabatan yang ditanggung oleh panitia. 

b) Apabila tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya perjalanan dinas 

jabatan dimaksud dibebankan pada DIPA satuan kerja pelaksana. 

c) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai 

pembebanan biaya perjalanan dinas jabatan dimaksud dalam surat 

undangan mengikutin rapat, seminar dan sejenisnya. 

d) Rincian biaya SPD dalam rangka rapat, seminar dan sejenisnya (konsinyering) 

sesuai dengan ketentuan biaya paket fullboard, fullday atau halfday dengan 

ketentuan Akun 524 untuk biaya akomodasi dan konsumsi fullboard, fullday 

atau halfday sesuai standar biaya sebagaimana ketentuan Menteri 

Keuangan. 

e) Panambahan jumlah hari bagi pelaksana SPD dan berhak mendapat biaya 

akomodasi dan uang harian secara penuh dilakukan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

(1) Sebanyak 1 (satu) hari sebelum dan/atau sesudah hanya dapat 

diberikan bagi pelaksana SPD karena adanya kendala transportasi atau 

daerah terpencil. 

(2) Sebanyak 1 (satu) hari sebelum atau 1 (satu) hari sesudah bagi 

pelaksana SPD dalam hal rapat/pertemuan dimulai sebelum jam 09.00 

waktu setempat atau selesai setelah jam 22.00 waktu setempat. 

 

      4.   Eksploitasi Kendaraan 

a. Kendaraan yang biaya eksploitasinya dibebankan pada APBN ditetapkan dengan 

Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen. 

b. Biaya eksploitasi kendaraan digunakan untuk masa 12 bulan (satu Tahun 

Anggaran), antara lain untuk: biaya STNK, pembelian bahan bakar, service kecil dan 

penggantian suku cadang termasuk penggantian ban serta accu. 

 

5. Pengadaan Barang / Jasa 

a. Prosedur Pengadaan  

1) KPA melakukan Up load Rencana Umum Pengadaan  (RUP) Barang/ jasa 

melalui LPSE Kementan. 
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2) Pelaksana Kegiatan mengusulkan  kegiatan pengadaan barang/jasa diketahui 

oleh Penanggungjawab kegiatan disertai dengan jenis dan jumlah barang yang 

akan diadakan  disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen. 

3) Pejabat Pembuat Komitmen meneliti dan membuat RKS/KAK, HPS, 

menyampaikan kepada ULP/pejabat pengadaan barang untuk dilakukan 

pengadaan.  

4) Sesuai dengan Permentan No.01 tahun 2016 untuk Satker lingkup 

Jabodetabek pengadaan yang dilakukan melalui metode tender, proses tender 

dilakukan oleh ULP Kementan, sedangkan untuk UPT vertikal dapat melalui 

ULP Kementan yang ada di daerah atau ULP Satker yang dibentuk oleh KPA 

Satker yang bersangkutan.  

5) Pejabat Pembuat Komitmen mengusulkan rencana pengadaan barang/ jasa ke 

ULP Kementan atau dengan ULP Profinsi di masing-masing daerah. 

6) ULP/Pejabat Pengadaan melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

7) ULP/Pejabat Pengadaan setelah melakukan proses tersebut dan mendapatkan 

penyedia Barang/Jasa mengusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen. 

8) Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan 

Penetapan Penyedia Barang/Jasa, Kontrak Perjanjian Kerja dan/atau Surat 

Perintah Mulai Kerja dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

9) PPK dan Tim Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa memonitor pelaksanaan 

pekerjaan dan menyiapkan Berita Acara Serah Terima Barang sesuai jadwal 

yang tercantum dalam Kontrak / Perjanjian Kerja dan / atau Surat Perintah 

Mulai Kerja. Berita Acara tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

10) Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) 

disampaikan kepada pejabat penguji dan penerbit Surat Perintah Membayar. 

11) Pejabat penguji dan Penerbit SPM setelah melakukan penelitian kemudian 

menerbitkan SPM untuk disampaikan kepada KPPN.  

 

b.   Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah harus berpedoman pada 

peraturan yang berlaku yaitu : Keppres No. 80 Tahun 2003 jo Keppres No. 54 

tahun 2010 Jo Perpres No. 70 tahun 2012 jo Perpres 16 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sesuai perpres, 

pelaku pengadaan barang/jasa terdiri atas Pengguna Anggaran (PA), Kuasa 

Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat 



Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Badan Karantina Pertanian Tahun 2019                            52 

 

Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil 

Pekerjaan/ Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP), Penyelenggara 

Swakelola dan Penyedia. 

Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah  harus dilakukan oleh Unit Kerja Pengadaan 

Barang/Jasa (UKPBJ)/Pejabat Pengadaan : 

1) untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp. 200 juta dilakukan oleh UKPBJ; 

2) sedangkan untuk pengadaan langsung barang/pekerjaan konstruksi/jasa 

lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 200 juta dan pengadaan langsung 

jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp. 100 juta dan melaksanakan 

E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200 juta dapat dilaksanakan 

oleh UKPBJ atau pejabat pengadaan (Pengadaan Langsung);  

3) UKPBJ dan pejabat pengadaan memiliki sertifikat keahlian pengadaan 

barang/jasa. Anggota panitia pengadaan berasal dari pegawai negeri baik 

dari instansi sendiri maupun instansi teknis; 

4) Jumlah Pokja untuk pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp 500 juta 

minimal 3 orang dan dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas 

pemilihan penyedia, anggota Pokja Pemilihan dapat ditambah sepanjang 

berjumlah gasal atau dibantu oleh tim atau tenaga ahli, sedangkan untuk 

pengadaan dengan nilai di atas Rp 500 juta/pekerjaan komplek jumlah 

panitia minimal 5 orang; 

5) UKPBJ Satker dan Pejabat Pengadaan diangkat oleh Kuasa Pengguna 

Anggaran, sedangkan UKPBJ Kementerian diangkat oleh Pengguna Anggaran 

(Menteri). 

Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan memiliki tugas sebagai berikut : 

1) Tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak 

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa 

Hasil Pekerjaan (PjPHP); 

2) Tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 

(dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di 

atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan oleh Panitia Pemeriksa 

Hasil Pekerjaan (PPHP). 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan dengan cara : 

1) Swakelola 

2) Penyedia 



Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Badan Karantina Pertanian Tahun 2019                            53 

 

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola terbagi  atas : 

1) Pelaksanaan Swakelola tipe I 

Pelaksanaan swakelola tipe I adalah Swakelola yang direncanakan, 

dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah 

penanggung jawab anggaran dan dilakukan dengan memenuhi ketentuan 

sebagai berikut : 

a) PA/KPA dapat menggunakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat 

Daerah lain dan/atau tenaga ahli; 

b) Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) 

dari jumlah Tim Pelaksana; dan 

c) Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, 

dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. 

 

2) Pelaksanaan Swakelola tipe II 

Pelaksanaan swakelola tipe II adalah Swakelola yang direncanakan dan 

diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab 

anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah 

lain dan dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut : 

a) PA/KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan 

b) PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola 

sesuai dengan kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada 

angka 1). 

 

3) Pelaksanaan Swakelola tipe III 

Pelaksanaan swakelola tipe III adalah Swakelola yang direncanakan dan 

diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab 

anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola dan dilakukan 

berdasarkan kontrak PPK dengan pimpinan Ormas 

 

4) Pelaksanaan Swakelola tipe IV 

Pelaksanaan swakelola tipe III adalah Swakelola yang direncanakan oleh 

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran 

dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta 

diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola dan dilakukan 

berdasarkan kontrak PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat. 
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Dalam pemilihan penyedia barang/jasa lainnya, metode pemilihan penyedia 

barang / jasa lainnya pemerintah terdiri atas : 

1) E-Purchasing 

E-purchasing adalah metode pemilihan penyedia Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik dan 

wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan 

nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, 

atau kepala daerah. 

 

2) Pengadaan Langsung 

Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/Pekerjaan 

Kontruksi/jasa lain nya yang dilaksanakan untuk 

Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pelaksanaan pengadaan langsung 

dilakukan untuk : 

a) Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan 

Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; 

atau 

b) Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi 

teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang 

menggunakan SPK 

 

3) Penunjukkan Langsung 

Penunjukkan Langsung adalah metode pemilihan penyedia Barang/Pekerjaan 

Kontruksi/jasa lainnya yang dilaksanakan dengan mengundang 1 (satu) 

Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga 

serta diperuntukkan bagi Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya dalam 

keadaan tertentu dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a) Penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk 

menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh 

Presiden/Wakil Presiden; 

b) Barang/Jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara meliputi 

intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, 

Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta 

tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau 

barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 
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c) Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem 

konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan 

bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat 

direncanakan/diperhitungkan sebelumnya; 

d) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan 

oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu; 

e) Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, 

jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA 

kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk 

secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan 

pangan; 

f) Pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan 

perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan 

oleh pengembang yang bersangkutan; 

g) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat 

dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat 

izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang 

tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau 

h) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan 

Tender ulang mengalami kegagalan. 

 

4) Tender Cepat 

Tender cepat adalah metode penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/jasa 

lainnya yang dapat dilaksanakan dalam hal : 

a) Spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara 

rinci; dan 

b) Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja 

Penyedia. 

 

5) Tender 

Tender adalah metode penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/jasa lainnya 

yang dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan 

penyedia yang tertulis pada angka 1) sampai dengan huruf 4). 
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Dalam pemilihan penyedia jasa konsultansi terdiri atas : 

1) Seleksi 

Seleksi adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi yang dilaksanakan 

untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp. 100.000.000,00 

(seratus juta rupiah). 

 

2) Pengadaan Langsung 

Pengadaan langsung adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi yang 

dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling 

banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

 

3) Penunjukkan Langsung  

Penunjukkan langsung adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi 

yang dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu dengan 

kriteria meliputi : 

a) Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha 

yang mampu; 

b) Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak 

cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang 

hak cipta; 

c) Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi 

atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk 

menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang 

sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan 

tidak dapat ditunda; atau 

d) Permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang 

sama yang diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali. 

Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, 

pemilihan dapat dilaksanakan setelah :  

1) Penetapan Pagu Anggaran K/L; atau 

2) Persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan setelah RUP 

diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP serta pengajuan Penawaran 

harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang (E-

reverse Auction). 
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PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan 

Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia 

anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja 

yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN. 

Serah terima hasil pekerjaan dari penyedia kepada PPK dapat dilakukan dengan 

memenuhi ketentuan sebagai berikut :  

1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan 

yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis 

kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.  

2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.  

3) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.   

Kemudian penyerahan barang/jasa dapat dilakukan PPK kepada PA/KPA dengan 

memenuhi ketentuan sebagai berikut : 

1) PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif 

terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan. 

2) Hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud diatas dituangkan 

dalam Berita Acara. 

 

6. Penatausahaan Barang  

a. Satuan Kerja merupakan Unit Pemakai Barang (UPB) dimana pengorganisasiannya 

diatur sebagai berikut : 

1) Penanggungjawab adalah Sekretaris Badan Karantina/Kepala Satker Badan 

Karantina Pertanian.  

2) Penyelenggara/Penanggung jawab Administrasi adalah Pejabat Struktural yang 

membidangi perlengkapan. 

3) Pelaksana sehari-hari adalah Pengurus Barang. 

b. Pengurus Barang Satuan Kerja pada tiap satker/UPT adalah staf  Subag keuangan 

perlengkapan pada Balai Besar atau subbag Tata Usaha pada Balai/Staiun yang 

ditetapkan dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat 

Komitmen. 

c. Pengurus Barang diserahi tanggungjawab administratif maupun fisik barang 

inventaris maupun barang habis pakai. 
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d. Tata cara penyampaian laporan. 

Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016, laporan 

BMN disusun dalam format aplikasi program SIMAK BMN. Laporan wajib yang 

harus dikirim oleh masing-masing satker adalah : 

1) Laporan mutasi barang semesteran (Semester I dan II), 

2) Laporan tahunan. 

Laporan BMN tersebut dikirim dalam bentuk print-out dan arsip data komputer 

(ADK). Masing-masing satker mengirim laporan ke tingkat wilayah, dan ke tingkat 

Eselon I. Dari Eselon I laporan tersebut akan dikirim ke tingkat Kementerian. 

e. Untuk keseragaman pencantuman/penggunaan satuan jenis barang pada setiap 

pengadaan barang inventaris, agar berpedoman pada Buku Kode Barang di 

lingkungan Kementerian Pertanian. 

f. Tata cara penghapusan 

1) Penghapusan barang bergerak dapat dilakukan dengan alasan : 

a) Pertimbangan teknis (tidak dapat dipakai karena rusak tidak ekonomis 

bila diperbaiki, kedaluwarsa). 

b) Pertimbangan ekonomi (secara ekonomi lebih menguntungkan bagi 

Negara apabila dihapuskan, karena biaya operasional dan 

pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh). 

c) Kehilangan. 

2) Penghapusan barang tidak bergerak dapat dilakukan dengan alasan : 

a) Rusak berat, terkena bencana alam (force majure), tidak dapat 

dimanfaatkan secara optimal. 

b) Terkena planologi kota. 

c) Kebutuhan organisasi karena perkembangan kota. 

3) Prosedur penghapusan 

a) Pembentukan panitia penghapusan (minimal ditandatangani oleh Eselon 

II). Untuk UPT setingkat Eselon III panitia penghapusan ditetapkan oleh 

sekretaris Badan Karantina Pertanian berdasarkan usulan dari UPT. 

b) Pengajuan usulan penghapusan diajukan oleh pimpinan unit pemakai 

barang/satker, dengan dilengkapi : 
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(1) Penghapusan tanah dan gedung/bangunan 

- Surat keputusan pembentukan panitia penghapusan; 

- Berita acara pemeriksaan/penelitian  barang yang akan dihapus 

dan di tandatangani oleh panitia penghapusan dan diketahui 

oleh kepala satker. 

- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang yang akan dihapus 

yang mencantumkan adanya nilai limit dan ditandatangani oleh 

panitia dan diketahui oleh kepala satker. 

- Rekomendasi teknis  dari instansi terkait (Dinas PU/KPKNL) 

setempat sebagai dasar untuk menentukan nilai limit bangunan 

yang akan dibongkar. 

- Foto Copy KIB Barang yang akan dihapus dilegalisir kepala 

satker. 

- Laporan Barang Inventaris sesuai dengan SIMAK BMN bulan 

terakhir. 

(2) Selain tanah dan bangunan. 

- Surat Keputusan pembentukan Panitia Penghapusan. 

- Rekomendasi persetujuan penghapusan dari Kepala Kanwil 

Direktorat Jeneral Kekayaan Negara (DJKN) untuk penghapusan 

BMN selain tanah dan/bangunan dg TL dijual (tdk 

dipindahtangankan/hibah) dengan nilai perolehan per paket 

usulan lbh dr 100 s/d 250 juta atau Kepala Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk permohonan 

rekomendasi penghapusan BMN selain tanah dan/bangunan dg 

TL dijual (tdk dipind s/d 100 juta. 

Usulan tersebut ditujukan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian. 

Berdasarkan usulan dari satker Badan Karantina Pertanian akan 

mengajukan usulan penghapusan kepada: 

(1) Tanah dan atau bangunan  

Menteri Pertanian untuk selanjutnya Menteri Pertanian akan 

mengajukan permohonan rekomendasi usulan penghapusan 

tersebut kepada: 

(a) Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk 

Rekomendasi/persetujuan penghapusan  tanah dan atau 

bangunan dengan nilai diatas Rp.500.000.000,-. 

 



Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Badan Karantina Pertanian Tahun 2019                            60 

 

(b) Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara setempat untuk 

Rekomendasi/persetujuan penghapusan  tanah dan atau 

bangunan dengan nilai diatas Rp.250.000.000,- s/d 

Rp.500.000.000,-. 

(c) Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) 

untuk Rekomendasi/persetujuan penghapusan  tanah dan 

atau bangunan dengan nilai s/d Rp.250.000.000,-.  

(2) Selain tanah dan atau bangunan; 

(a) Menteri Pertanian untuk penghapusan selain tanah dan atau 

bangunan dengan tindak lanjut dijual (tidak 

dipindahtangankan) dengan nilai usulan perpaket usulan s/d 

Rp. 100 juta. 

(b) Kepala Kenwil DJKN setempat untuk penghapusan selain tanah 

dan atau bangunan dengan nilai usulan per paket usulan lebih 

dari Rp 100 juta s/d Rp. 500 juta. 

 

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian No.671/Kpts/PL.400/2/2012 

tanggal 27 Pebruari 2012 tentang : Pelimpahan Sebagian Wewenang 

Pengajuan Permohonan Rekomendasi Penetapan Status Penggunaan, 

Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN di Lingkungan 

Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian melimpahkan sebagaian 

kewenangan pengajuan rekomendasi penghapusan kepada Eselon I dan 

Kepala Satker dengan ketentuan sebagai berikut: 

(1) Kepada Eselon I untuk permohonan rekomendasi penghapusan BMN 

selain tanah dan/bangunan dg TL dijual (tdk dipindahtangankan/hibah) 

dengan nilai perolehan per paket usulan lbh dr 100 s/d 250 juta; 

(2) Kepada Kepala Satker untuk permohonan rekomendasi penghapusan 

BMN selain tanah dan/bangunan dengan tindak lanjut di jual (tdk 

dipindahtangankan/hibah) dengan nilai perolehan per paket usulan l s/d 

100 juta; 

(3) Usulan permohonan rekomendasi tersebut ditujukan kepada Kepala 

Kanwil DJKN untuk permohonan rekomendasi penghapusan dengan nilai 

perolehan per paket usulan lebih dari Rp. 100 juta s/d Rp 250 juta, atau 

kepada Kepala KPKNL setempat untuk permohonan rekomendasi 

penghapusan dengan nilai perolehan per paket usulan s/d Rp. 100 juta, 

dilampiri dengan : 

(a) Surat keputusan pembentukan panitia penghapusan; 

(b) Berita acara pemeriksaan/penelitian dan barang yang akan dihapus 
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dan di tandatangani oleh panitia penghapusan dan diketahui oleh 

kepala satker; 

(c) Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang yang akan dihapus yang 

emncantumkan adanya nilai limit dan ditandatangani oleh panitia 

dan diketahui oleh kepala satker; 

(d) Foto Copy KIB Barang yang akan dihapus dilegalisir kepala satker; 

(e) Laporan Barang Inventaris sesuai dengan SIMAK BMN bulan 

terakhir; 

(f) Foto barang yang akan dihapuskan; 

(g) Untuk kendaraan bermotor disertai foto copy STNK dan BPKB yang 

dilegalisir kepala satker, foto kendaraan yang akan dihapus; 

(h) Daftar inventaris barang yang akan dihapuskan harus 

mencantumkan macam/jenis/merk barang, jumlah barang, nomor 

inventaris/nomor kode/KIB barang, spesifikasi barang, tahun 

perolehan/pembelian, harga perolehan/pembelian, kondisi/keadaan 

dalam proses (%), harga limit, keterangan; 

(4)  Menteri Pertanian c/q Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian akan 

menetapkan keputusan penghapusan BMN yang telah memenuhi 

persyaratan (setelah ada rekomendasi persetujuan penghapusan dari 

DJKN/Kanwil DJKN/KPKNL); 

(5)  Atas dasar keputusan Mentan tersebut, satker mengajukan ke KPKNL 

untuk dilakukan pelelangan terhadap barang yang akan dihapuskan dan 

diterbitkan Risalah Lelang. Hasil pelelangan disetor ke kas negara; 

(6)  Setelah keluar risalah lelang satker dapat menghapus/ mengeluarkan 

pencatatan BMN tersebut dari Buku Inventaris; 

(7)   Bilamana penghapusan BMN telah dilaksanakan maka UPB berkewajiban 

menyampaikan laporan pelaksanaan disertai dengan : 

(a) Surat keputusan penghapusan; 

(b) Risalah lelang dan bukti setor hasil pelelangan. 

 

E. MEKANISME PENGAJUAN SPP/SPM 

1. Mekanisme penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar 

(SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaimana PMK 

No.190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran Dalam rangka Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
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2. Secara umum untuk kegiatan yang bersifat Pembayaran Langsung (LS) SPP diajukan 

oleh PPK kepada PPSPM. 

3. PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukung yang 

disampaikan oleh PPK. 

4. PPSPM setelah melakukan penelitian / verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan 

lampiran dokumen bukti pengeluaran anggaran, kemudian menerbitkan SPM untuk 

disampaikan kepada KPPN. 

5. Pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukung SPP meliputi beberap 

aspek sebagai berikut: (pasal 56) halaman 42 dan pasl 17 halaman 15. 

a. Kelengkapan dokumen pendukung SPP. 

b. Kesesuaian penandatangan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK. 

c. Kebenaran pengisian format SPP. 

d. Keseuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA /POK/ROK satker. 

e. Ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/ROK satker. 

f. Kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi 

persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai. 

g. Kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan kelengkapan  

sehubungan dengan pengadaan barang/jasa. 

h. Kebenaran pihak-pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan 

dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan. 

i. Kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak 

yang mempunyai hak tagih. 

j. Kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak 

yang mempunyai hak tagih kepada negara. 

k. Kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam 

perjanjian/kontrak. 

6. Verifikasi/pengujian hanya dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan/kebenaran  

lampiran dokumen bukti pengeluaran dalam rangka penerbitan SPM dan tidak 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fisik kegiatan. 

Ruang lingkup verifikasi terhadap dokumen pengeluaran anggaran 

(pertanggungjawaban) mencakup 5 (lima) aspek yakni aspek ketersediaan anggaran, 

ketepatan tujuan pengeluaran, kebenaran pembebanan anggaran, kebenaran tagihan 

dan kelengkapan bukti pengeluaran sebagai berikut : 
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a. Aspek Ketersediaan Anggaran  

Pengujian terhadap dokumen pengeluaran anggaran dilihat dari aspek ketersediaan 

anggaran adalah untuk mengetahui jumlah pengeluaran anggaran yang tercantum 

dalam dokumen. 

b. Aspek Ketepatan Tujuan Pengeluaran 

Pengujian terhadap dokumen pengeluaran anggaran dilihat dari aspek ketepatan 

tujuan pengeluaran adalah untuk mengetahui apakah tujuan pengeluaran yang 

tercantum dalam tanda bukti pengeluaran telah sesuai dengan tujuan yang 

ditetapkan dalam dokumen anggaran. 

c. Aspek Kebenaran Pembebanan Anggaran 

Pengujian terhadap dokumen pengeluaran anggaran dilihat dan aspek kebenaran 

pembebanan anggaran adalah untuk mengetahui apakah pembebanan anggaran 

yang tercantum dalam dokumen bukti pengeluaran yang telah dilakukan. 

d. Aspek Kebenaran Tagihan 

Pengujian terhadap dokumen pengeluaran anggaran dilihat dari aspek kebenaran 

tagihan adalah untuk mengetahui apakah secara formal maupun material bukti 

pengeluaran telah benar dan sah sehingga layak untuk dibayar. 

e. Aspek Kebenaran Kelengkapan Bukti Pengeluaran 

Pengujian terhadap dokumen pengeluaran anggaran dilihat dari aspek kelengkapan 

bukti pengeluaran adalah tanda bukti pengeluaran telah dilengkapi dengan 

persyaratan yang diwajibkan, yaitu: 

1) Lampiran tanda bukti pengeluaran; 

2) Lampiran dokumen-dokumen tanda bukti pengeluaran. 

7. Prosedur Pengajuan SPP : 

Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk penerbit SPM dibuat dengan kelengkapan 

persyaratan diatur sebagai berikut : Pasal 39 

a. SPP – UP ( Uang Persediaan ) 

1) UP digunakan untuk membiaya kegiatan operasional sehari-hari Satker dan 

membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme LS. 

2) Pembayaran UP dapat dilakukan melalui bendahara pengeluaran kepada 1 

(satu) orang penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp 50 juta 

kecuali untuk pembayaran honor dan perjalanan dinas. 

3) Pada setiap akhir kerja uang tunai yang berasal dari UP yang ada pada kas 

bendahara pengeluaran paling banyak sebesar Rp. 50 juta. 
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4) Pengajuan UP dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna 

Anggaran atau pejabat yang ditunjuk, menyatakan bahwa uang persediaan 

tersebut tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut 

ketentuan harus dengan LS. 

 

b. SPP – TUP (Tambahan Uang Persediaan) 

 Pengajuan TUP dilengkapi dengan: 

1) Rincian rencana penggunaan dan Tambahan Uang Persediaan dari Kuasa 

pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk; 

2) Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk 

bahwa; 

a) Dana Tambahan TUP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak 

dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal 

diterbitkan SP2D; 

b) Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan ke Rekening Kas Negara; 

c) Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara 

langsung; 

3) Rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir. 

 

c. SPP – GUP (Penggantian Uang Persediaan) 

 PPK menerbitkan SPP-GUP untuk pengisian kembali UP dilengkapi dengan: 

1) Daftar rincian permintaan pembayaran, 

2) Kuitansi/tanda bukti pembayaran; (Format kuitansi UP & LS); 

3) Nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang 

diperlukan yang telah disahkan PPK. 

4) Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dikonfirmasi dengan KPPN. 

 

d) SPP untuk Pengadaan Tanah 

Pembayaran pengadaan tanah untuk kepentingan Umum dilaksanakan melalui 

mekanisme pembayaran langsung (LS).  

1) Fotocopy bukti kepemilikan tanah (sertifikat tanah). 

2) Bukti pembayaran/Kuitansi; 

3) SPPT PBB tahun transaksi; 

4) Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut  tidak dalam sengketa dan tidak 

sedang dalam agunan; 
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5) BA Pelepasan/penyerahan hak atas tanah/akte jual beli dihadapan PPAT; 

6) SPP PPh final atas pelepasan hak; 

7) Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan). 

8) Dokumen lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam perundang-undangan 

mengenai pengadaan tanah. 

 

e. SPP – LS untuk membayar gaji, lembur dan honor/vakasi 

1) Pembayaran Gaji induk/gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Gaji Terusan/uang Duka 

Wafat/Tewas, terusan penghasilan gaji, uang muka gaji lengkapi dengan 

persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 42 (2) PMK No.190/PMK.05/2012.  

2) Pembayaran lembur dilengkapi dengan daftar pembayaran perhitungan 

lembur yang ditandatangani oleh Petugas Pengelola Administrasi Belanja 

Pegawai (PPAPB), KPA/PPK  dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja yang 

bersangkutan, surat perintah kerja lembur, daftar hadir kerja selama 1 bulan, 

daftar hadir lembur dan SSP PPh pasal 21; 

3) Pembayaran uang makan dilengkapi dengan; daftar perhitungan uang makan 

yang ditandatangani oleh PPABP, KPA/PPK dan bendahara pengeluaran, SSP 

PPh pasal 21. 

4) Pembayaran Honor/Vakasi dilengkapi dengan surat keputusan tentang 

pemberian honor vakasi, daftar pembayaran perhitungan honor/vakasi yang 

ditandatangani oleh PPABP, KPA/PPK dan Bendahara Pengeluaran, dan SSP 

PPh Pasal 21. 

 

f. SPP – LS non belanja pegawai 

1) SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang/jasa atas beban belanja barang, 

belanja modal dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana 

ketentuan pasal 40 ayat (2) PMK No.190/PMK.05/2012, yaitu: 

a) Bukti perjanjia/Kontrak/SPK. 

b) Referensi bank yang menunjuk nama dan nomor rekening penyedia 

barang/jasa. 

c) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 

d) Berita Acara serah Terima Pekerjaan 

e) Berita Acara Pembayaran; 

f) Kuitansi yang ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK 

sebagaimana format dalam lampiran III PMK No.190/PMK.05/2012.  
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g) Faktur Pajak beserta SSP yang telah ditandatangani oleh Wajib 

Pajak/bendahara pengeluaran; 

h) Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau 

lembaga keuangan non bank; 

i) Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya 

sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri; 

 

2) Pembayaran SPP LS untuk perjalanan dinas. 

a) Perjalanan dinas jabatan yang sudah dilaksanakan: 

- Daftar nominative perjalanan dinas; 

- Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan 

sebagaimana ketentuan pasal 34 (2) (3) PMK No.113/PMK.05/2012 

tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat Negara, pegawai 

negeri, dan pegawai tidak tetap. 

b) Perjalanan dinas jabatan yang belum dilaksanakan dilampiri daftar 

nominatif perjalanan dinas yang memuat (nama, pangkat/golongan, 

tujuan, tanggal keberangkatan, lama perjalanan dinas, dan biaya yang 

diperlukan masing-masing pejabat) 

c) Perjalanan dinas pindah dilampiri dengan dokumen 

pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam pasal 34 (4) PMK 

No.113/PKM.05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi 

pejabat Negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap. 

3) Pembayaran Biaya Langganan Daya dan Jasa ( Listrik, telepon dan Air) 

a) Bukti tagihan daya dan jasa; 

b) Nomor Rekening Pihak Ketiga ( PT PLN, PT. Telkom, PDAM dll). 

Dalam hal pembayaran Langganan Daya dan Jasa belum dapat dilakukan secara 

langsung, satuan kerja yang bersangkutan dapat melakukan pembayaran 

dengan UP. Tunggakan langganan daya dan jasa tahun anggaran sebelumnya 

dapat dibayarkan oleh satker setelah mendapat dispensasi/persetujuan terlebih 

dahulu dari Kanwil ditjen PBN sepanjang dananya tersedia dalam DIPA 

berkenaan. 

 

g. SPP untuk PNBP    

1)  Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan sebagian 

dana PNBP (Fungsional) dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA) dengan ketentuan sebagai berikut: 
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a) DIPA berlaku sebagai Surat Keputusan Otorisasi (SKO),  

b) UP / TUP untuk PNBP diajukan terpisah dari UP / TUP lainnya; 

c) Batas maksimal pencairan dana PNBP sesuai dengan formula sbb: 

MP =  (PPP x JS) – JPS 

MP         :  Maksimum Pencairan 

PPP       :  Proporsi pagu pengeluaran terhadap pendapatan sesuai dengan 

yang ditetapkan Menteri Keuangan (Barantan 50%). 

JS           :  Jumlah Setoran 

JPS         :   Jumlah pencairan dana sebelumnya sampai dengan SPM terakhir 

yang diterbitkan. 

d) Dalam pengajuan SPM-TUP / GUP / LS PNBP ke KPPN, Satker pengguna 

harus melampirkan Daftar Perhitungan Jumlah MP. 

e) Pencairan dana harus melampirkan dengan bukti setoran yang telah 

dikonfirmasikan oleh KPPN. 

f) Besaran pencairan dana PNBP secara keseluruhan tidak boleh melampaui 

pagu PNBP satker yang bersangkutan dalam DIPA. 

 

h. Penatausahaan Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara 

Penatausahaan pembukuan dan pertanggunjawaban Bendahara Penerima dan 

Bendahara Pengeluaran dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam 

peraturan Menteri Keuangan 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan tanggung 

jawab bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja 

negara dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-3/PB/2014 tentang 

petunjuk teknis penatausahaan pembukuan dan pertanggungjawaban BEndahara 

pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran dan Pendapatan Negara. 

 

i. Penyimpanan 

Bendahara Pengeluaran dapat menyimpan dana dengan ketentuan sebagai berikut : 

1) Untuk keperluan pembayaran tunai sehari-hari bendaharawan diijinkan 

menyimpan uang tunai di dalam brankas maksimum Rp.50.000.000,- (lima puluh  

juta rupiah); dan selebihnya disimpan pada bank. Jika karena penyimpanan uang 

tersebut, bank memberikan jasa dan lain-lain, maka uang tersebut harus 

disetorkan ke Rekening Kas Negara dan dibukukan sebagai penerimaan lain-lain 

yang nantinya akan menjadi penerimaan Kementerian. 

2) Membuka rekening atas nama Bendahara Pengeluaran pada Bank Pemerintah 

setempat. 
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F. REVISI ANGGARAN 

Dalam rangka pelaksanaan anggaran berbasis kinerja untuk pencapaian sasaran 

secara optimal, maka pelaksanaan kegiatan dan anggaran harus dikembalikan sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Bahwa dalam pelaksanaannya 

terdapat faktor-faktor yang mengakibatkan terjadi perubahan dan pergeseran perlu 

dilakukan secara terkendali sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

Perubahan dan pergeseran kegiatan anggaran tersebut dilakukan dengan cara 

melakukan revisi kegiatan dan anggaran. 

 

1. Alasan Revisi 

 Alasan dilakukannya revisi anggaran disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 

1) Perubahan prioritas penggunaan anggaran 

2) Perubahan APBN karena kebijakan seperti Instruksi Presiden mengenai 

penghematan  

3) Perubahan prioritas pemerintah yang telah ditetapkan 

Adalah perubahan Program/Kegiatan/Keluaran yang tertuang dalam Rencana 

Kerja Pemerintah (RKP); 

4) Perubahan kebijakan pemerintah  

Adalah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri, Perda, dst 

yang berdampak terhadap perubahan DIPA; 

5) Perubahan/pergeseran penggunaan anggaran 

Adalah pergeseran anggaran untuk memenuhi kegiatan yang lebih 

prioritas/mendesak; 

6) Pemanfaatan sisa realisasi anggaran 

Adalah pemanfaatan sisa anggaran kegiatan kontraktual/swakelola dengan 

output yang sudah tercapai. 

7) Kekurangan belanja operasional (belanja mengikat pada komponen 001 (gaji 

& Tunjangan) dan Komponen 002 (operasional sehari-hari perkantoran & 

pemeliharaan perkantoran); 

8) Adanya kesalahan administrasi; 

9) Terjadinya keadaan kahar; 
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2. Syarat dan Batasan Revisi Anggaran 

 Usulan Revisi Anggaran dapat diajukan dengan syarat dan batasan sebagai berikut: 

1) Tidak mengakibatkan berkurangnya volume Keluaran (Output), kecuali untuk 

memenuhi: 

a. Perubahan Prioritas Pengguna Anggaran (Menteri/Pimpinan Lembaga)  

b. Perubahan Kebijakan Pemerintah; 

c. Keadaan Kahar; 

2) Tidak mengakibatkan terjadinya pergeseran sumber dana PNBP kecuali: 

a.  Telah terjadi kelebihan capaian realisasi PNBP Operasional dari target 

yang ditetapkan, sehingga dapat diajukan sebagian kelebihan dananya 

sesuai dengan ketetapan yang berlaku; 

b. Tidak tercapainya target PNBP sesuai dengan yang ditetapkan;  

c. Adanya perubahan kebijakan yang terkait dengan alokasi PNBP berupa 

perubahan tarif dan penggunaan dana PNBP. 

3) Tidak mengakibatkan berkurangnya alokasi anggaran untuk: 

a. Kebutuhan belanja pegawai dan belanja barang Operasional (Komponen 

001 dan Komponen 002) Satker; 

b. Pembayaran berbagai tunggakan (belanja gaji & tunjangan yang melekat 

pada gaji, uang makan, uang duka wafat, perjalanan dinas pindah, 

langganan daya dan jasa); 

c. Paket pekerjaan yang telah dikontrakkan/direalisasikan dananya sehingga 

akan mengakibatkan terjadinya pagu minus. 

4) Disetujui oleh Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Penanggung Jawab 

Program. 

 

3. Jenis, Kategori dan Kewenangan Revisi  

 1) Revisi Anggaran yang menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran 

(DJA), yaitu: 

a. Perubahan Program, Kegiatan, Proyek Prioritas, Keluaran (Output) , dan 

lokasi; 

b. Pergeseran anggaran antar Program dalam 1 ( satu) bagian anggaran yang 

sama; 
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c. Pergeseran anggaran antar keluaran (output) dalam 1 ( satu) Program 

yang sama dengan tingkat besaran pergeseran anggaran keluaran lebih 

dari 10% (sepuluh persen) dari pagu keluaran yang digeser tersebut; 

d. Pegeseran penambahan/pengurangan alokasi anggaran belanja yang 

bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); 

e. Perubahan anggaran sebagai akibat dari adanya perubahan atas APBN 

Tahun Anggaran 2019 (APBN-P); 

f. Penghapusan/ perubahan/ pencantuman blokir dalam halaman IV.A DIPA 

g. Pembukaan blokir dalam halaman IV.A  DIPA; 

h. Pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai 

(komponen 001) dan belanja barang operasional (komponen 002); 

i. Pergeseran untuk dalam rangka penyelesaian pembayaran tunggakan 

tahun sebelumnya. 

 

2) Revisi Anggaran yang menjadi Kewenangan Direktorat Pelaksana Anggaran 

DJPB, yaitu: 

a. Pergeseran anggaran antar Satker dalam 1 ( satu) Program yang sama dan 

antar wilayah kerja Kantor Wilayah DJPB yang berbeda; 

b. Pencantuman/perubahan/penghapusan catatan halam IV.B DIPA. 

 

3) Revisi Anggaran yang menjadi Kewenangan Kantor Wilayah DJPB, yaitu: 

a. Pergeseran anggaran antar keluaran (output) dalam 1 ( satu) Program 

yang sama dalam 1 ( satu) Satker, yang besaran pergeseran anggarannya 

kurang dari 10% (sepuluh persen) dari keluaran (output) yang direvisi; 

b. Pergeseran anggaran antar Satker dalam 1 ( satu) Program yang sama dan 

dalam satu wilayah kerja Kantor Wilayah DJPB; 

c. Pergeseran anggaran dalam rangka penggunaan sisa anggaran kontraktual 

atau sisa anggaran swakelola dan berakibat menambah volume Keluaran; 

d. Ralat kode penggunaan akun pada jenis belanja yang berbeda; 

e. Ralat kode kantor pelayanan perbendaharaaan 

f. Ralat kode lokasi Satker/lokasi kantor pelayanan perbendaharaan; 

g. perubahan rencana penarikan dana/ atau rencana penenerimaan dalam 

halaman III DIPA; 
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h. Ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian atau 

seluruh fungsi matematis aplikasi RKA-K/ L DIPA; 

i. Perubahan pejabat perbendaharaan: 

 

4) Revisi Anggaran yang menjadi Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran 

(KPA)/Revisi POK, yaitu: 

a. Pergeseran anggaran dalam 1 (satu) keluaran (output), dalam 1 ( satu) 

Kegiatan yang sama, dan  dalam 1 ( satu) Satker yang sama. 

b. Pergeseran anggaran yang tidak mengakibatkan terjadinya perubahan 

digital stamp. 

 

4. Tata Cara Pengajuan Revisi 

 d) Untuk revisi yang menjadi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran,  

a. Kuasa pengguna anggaran mengajukan persetujuan usulan revisi kepada 

Kepala Badan Karantina Pertanian selaku penanggung jawab Program 

melalui melalui QPLAN.id; 

b. Melakukan revisi POK sesuai kewenangannya, mencetak dan menetapkan 

POK Perubahan dan segera merealisasikan; 

c. Untuk menyamakan data (ADK) Satker dengan SPAN Kementerian 

Keuangan, revisi POK tersebut dilakukan pemutakhiran data ke Kantor 

Wilayah DJPB setempat secara periodik, menyesuaikan jadwal 

sinkronisasi. 

e) Untuk revisi yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJPB 

a. Kuasa pengguna anggaran mengajukan persetujuan usulan revisi kepada 

Kepala Badan Karantina Pertanian selaku pejabat eselon 1 penanggung 

jawab Program melalui QPLAN.id; 

b. Kuasa anggaran mengajukan usulan revisi ke Kantor Wilayah DJPB 

setempat sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

f) Untuk revisi yang menjadi kewenangan Direktorat Pelaksanana Anggaran 

DJPB dan DJA 

a. Kuasa pengguna anggaran mengajukan usulan revisi kepada Kepala 

Badan Karantina Pertanian melalui melalui QPLAN.id; 

b. Usulan revisi tersebut akan dilakukan pembahasan dan penelaahan di 

Kantor Pusat untuk ditindaklanjuti pengajuan usulan revisinya sesuai 

kewenangan (Direktorat Pelaksanan Anggaran DJPB atau ke DJA) 
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5. Dokumen Pengajuan Revisi 

 1) Surat pengantar revisi sesuai dengan format yang telah ditentukan pada 

masing-masing kewenangan. 

2) Matrik usulan revisi (Matrik Perubahan (Semula-Menjadi) 

a. Format 1 untuk pengajuan ke Direktorat PA DJPB dan Kantor Wilayah 

DJPB; 

b. Format 2 untuk pengajuan ke DJA; 

c. Matrik Semula-Menjadi per Detail Belanja untuk pengajuan ke Pejabat 

Eselon 1; 

3) Konsep DIPA usulan revisi  

4) Copy DIPA sebelum dilakukan perubahan 

5) Arsip Data Komputer (berupa Backup RKA-KL yang sudah valid) 

6) Persetujuan Eselon 1 

7) Data dukung berupa TOR, RAB dan data dukung lainnya yang diperlukan. 

 

 Tata cara revisi anggaran berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Tata Cara Revisi Anggaran 2019 dan Pedoman Revisi Aggaran Badan Karantina 

Pertanian TA 2019. 
 

  



Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Badan Karantina Pertanian Tahun 2019                            73 

 

BAB  V 

PELAKSANAAN KEGIATAN  

TAHUN 2019 
 

Dalam perkembangan perencanaan dan strategi Pembangunan Pertanian 2015-2019, 

dukungan Badan Karantina Pertanian diwujudkan dalam pencapaian sasaran strategis yaitu: 

1. Meningkatnya nilai tambah dan  daya saing komoditas pertanian nasional,  

2. Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional,  

3. Terkendalinya penyebaran OPTK pada tumbuhan,  

4. Terkendalinya penyebaran HPHK pada hewan,  

5. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Karantina 

Pertanian,  

6. Meningkatnya kualitas layanan publik Badan Karantina Pertanian. 

Muara dari dukungan tersebut adalah mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan, 

dan hal tersebut merupakan salah satu faktor strategis yang berpengaruh besar terhadap 

keberhasilan perwujudan kedaulatan pangan nasional. 

 

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis tersebut, Badan Karantina Pertanian 

berupaya mewujudkan melalui kegiatan operasional perkarantinaan yang tersebar di 50 Unit 

Pelaksana Teknis operasional pelayanan pada 419 Wilayah Kerja (Permentan 22/2008), terdiri 

dari pelabuhan laut, bandar udara, pelabuhan penyeberangan, kantor pos dan pos perbatasan 

darat lintas negara (PLBN), mulai dari Pulau Sabang sampai Merauke. Selain itu juga dalam 

pelaksanaan kegiatan operasional Badan Karantina Pertanian didukung oleh Unit Pelaksana 

Teknis masing-masing sebagai Pusat Rujukan Labotarium Nasional dan Pusat Pengkajian dan 

Penerapan teknologi perkarantinaan nasional. 

 

Oleh karena itu penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang 

perkarantinaan hewan dan tumbuhan sangat diperlukan. Tugas pencegahan hama penyakit 

hewan dan tumbuhan tidak semata hanya penegakan peraturan perkarantinaan hewan dan 

tumbuhan, namun termasuk perlindungan sumber daya genetik serta mencegah kerugian 

ekonomi yang besar guna mewujudkan pencapaian sasaran Kementerian Pertanian yakni 

peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan nilai tambah dan daya saing dalam rangka 

menuju visi Kementerian Pertanian menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045. 

 



Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Badan Karantina Pertanian Tahun 2019                            74 

 

Sejalan dengan poin ketiga Nawacita Presiden yakni membangun Indonesia dari 

pinggiran, Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian selama kurun waktu 4 

tahun telah melakukan berbagai upaya penguatan pengawasan wilayah perbatasan, antara lain 

dengan melakukan identifikasi dan penetapan zona rawan penyelundupan komoditas 

pertanian berdasarkan tingkat risiko yang terdiri dari 4 zona (wilayah Sumatera, Kalimantan, 

NTT dan Papua) dengan tingkat kerawanan dan pengelolaan risiko yang beragam. 

 

Untuk memaksimalkan pengawasan pemasukan pangan illegal, Barantan menjalin 

kerjasama dan melakukan operasi gabungan secara berkala bersama POLRI, TNI AL dan TNI AD. 

Seiring peningkatan arus lalu lintas produk pertanian yang berpotensi meningkatkan risiko 

masuk dan tersebarnya hama penyakit yang mengancam kesehatan, kelestarian dan juga 

perekonomian bangsa perlu adanya terobosan dalam membangun sistem layanan berbasis 

kepatuhan, kategorisasi risiko media pembawa, maklumat layanan karantina dan digitalisasi 

operasional karantina yang merupakan pilihan strategis dalam menjamin akurasi, percepatan 

dan integritas layanan karantina. 

 

Dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik, Badan Karantina Pertanian 

terus mengembangkan proses standarisasi dan akreditasi yang bersifat nasional maupun 

internasional. 

 

A. KEGIATAN TAHUN 2019 

Dalam rangka capaian kinerja Badan Karantina Pertanian telah dituangkan dalam 

susunan Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam bentuk Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran dan Dan Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2019. Penjabaran dan 

penjelasan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh berbagai 

tingkatan lini dalam struktur Organisasi Badan Karantina Pertanian adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Teknis Penyusunan Kebijakan Perkarantinaan 

Adalah proses penyusunan kebijakan berupa draft Peraturan/Keputusan Menteri, Surat 

Keputusan Kepala Badan mengenai Pedoman, Juklak/Juknis Perkarantinaan Pertanian. 

Dalam kegiatan penyusunan kebijakan Perkarantinaan, meliputi 3 jenis keluaran 

kegiatan, yaitu: 

a. Peraturan/Keputusan Menteri  

Adalah Proses penyusunan mulai dari persiapan penyusunan rancangan rumusan 

sampai menjadi suatu peraturan atau draft keputusan menteri dalam 1 (satu) tahun 

anggaran 2019. Proses tahapan penyusunan Peraturan atau Keputusan menteri 

meliputi beberapa kegiatan yaitu: 
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1) Penyusunan Rancangan  

2) Pembahasan Rancangan  

3) Workshop Uji Konsep Rancangan  

4) Uji Publik Rancangan  

5) Finalisasi Pembahasan Rancangan  

6) Draft Permentan/Kepmentan 

 

b. Surat Keputusan Kepala Badan  

Adalah proses penyusunan Surat Keputusan Kepala Badan tentang 

Pedoman/Juklak/Juknis Perkarantinaan Pertanian, dari mulai Persiapan sampai 

dengan dikeluarkannya pengesahan Pedoman/Juklak/Juknis dalam 1 (satu) tahun 

anggaran 2019. Proses tahapan penyusunan Surat Keputusan Kepala Badan meliputi 

beberapa kegiatan yaitu: 

1) Penyusunan Rancangan Pedoman/Juklak/Juknis 

2) Pembahasan Rancangan Pedoman/Juklak/Juknis 

3) Uji Konsep Implementasi Pedoman/Juklak/Juknis 

4) Finalisasi Pembahasan Pedoman/Juklak/Juknis 

 

c. Analisa Resiko 

Adalah kegiatan yang terkait dengan penyusunan analisa resiko terhadap suatu 

rencana pemasukan MP HPHK/OPTK yang ditetapkan dalam 1 (satu) tahun 

anggaran 2019. Tahapan-tahapan kegiatan analisa resiko meliputi: 

1) Penyusunan Analisa Resiko 

Penyusnan diawali dengan kegiatan rapat-rapat persiapan dan perjalan dinas 

pemeriksaan di negara/daerah asal untuk mempercepat pelayanan karantina 

pertanian. 

2) Kajian dan On Desk Review Analisa Resiko 

3) Pembahasan Analisa Resiko 

4) Workshop atau Seminar Analisa Resiko 

5) Finalisasi Analisa Resiko 

 

d. Bimbingan Teknis dan Monitoring Kebijakan Perkarantinaan 

Adalah kegiatan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan teknis 

perkarantinaan dilapangan, dan kegiatan-kegiatan yang mendukung penyusunan 

kebijakan teknis tersebut. Bentuk kegiatan bimbingan teknis dan monitoring 

kebijakan perkarantinaan meliputi: 
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1) Kegiatan teknis implementasi kebijakan  

a) Sosialisasi kebijakan perkarantinaan 

b) Bimbingan teknis implementasi kebijakan perkarantinaan 

c) Monitoring implementasi kebijakan perkarantinaan 

d) Pembinaan kebijakan perkarantinaan 

e) Evaluasi kebijakan perkarantinaan 

f) Koordinasi perkarantinaan 

g) Kegiatan-kegiatan teknis lainnya yang terkait dalam penyusunan kebijakan 

teknis perkarantinaan pertanian 

 

2) Dukungan terhadap kegiatan program #Bekerja Kementerian Pertanian dalam 

rangka keamanan pangan strategis nasional, yaitu: 

a) Monitoring dan Koordinasi UPSUS Peningkatan Produksi Pangan sesuai 

dengan wilayah kewenangan masing-masing sesuai Surat Menteri 

Pertanian 

 

3) Kegiatan dalam rangka dukungan administrasi penyusunan kebijakan, yaitu: 

a) Penyusunan Rencana Kegiatan  

Merupakan kegiatan untuk memfasilitasi penyusunan kegiatan dan 

kebutuhan anggaran masing-masing Pusat Teknis Badan Karantina 

Pertanian. 

b) Pelaporan  

Merupakan kegiatan untuk memfasilitasi penyusunan Laporan Tahunan, 

Laporan Lakin tahun lalu maupun Laporan Bulanan, Triwulan, Semester 

untuk tahun berjalan pada masing-masing Pusat Teknis Badan Karantina 

Pertanian. 

c) Pengelolaan Administrasi 

Merupakan kegiatan untuk memfasilitasi administrasi penyusunan 

kebijakan berupa:  

- Pertanggungjawaban anggaran kegiatan; 

- Konsumsi Rapat-rapat rutin dalam kantor untuk masing-masing Pusat 

Teknis; 

- Kebutuhan operasional kantor masing-masing Pusat Teknis. 

 

2. Pelaksanaan Teknis Kerjasama Nasional/Internasional 

Kegiatan dalam rangka penyelenggaraan kerjasama perkarantinaan pertanian yang 

bersifat nasional maupun internasional dalam 1 (satu) tahun anggaran 2019. 

Pelaksanaan Kerjasama dikategorikan dalam 2 kegiatan dengan capaian output 8 

dokumen perjanjian kerjasama, meliputi: 
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a. Perjanjian Kerjasama (MoU), dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 

a) Fasilitasi Delegasi RI (DELRI) dalam Pertemuan Internasional 

b) Kerjasama multilateral 

c) Kerjasama bilateral 

d) Tindak Lanjut Hasil Pertemuan Kerjasama Multilateral dan Bilateral 

e) Pertemuan ASEAN-China Conference on Harmonisation of Phytosanitary 

Measures 

f) Penyusunan Posisi Runding Multilateral 

g) Koordinasi dengan Instansi Terkait 

h) Pertemuan Penguatan Kerjsama Karantina di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) 

i) Penyelenggaraan Fasilitasi Kerjasama 

j) Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Perkarantinaan termasuk MoU yang 

dlakukan oleh UPT  

 

b. Desiminasi SPS dengan Stakeholder, dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 

a) Koordinasi Tim SPS Antar K/L terkait 

b) Perundingan SPS Bilateral/Regional 

c) Penyusunan SPS News Letter 

d) Evaluasi Implementasi Prinsip SPS dalam Tindakan Karantina di UPT 

 

3. Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati 

Adalah kegiatan yang mencakup pelayanan sertifikasi karantina pertanian yang 

dilaksanakan oleh 50 Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) Operasional lingkup Badan 

Karantina Pertanian. 

Terkait dengan capaian IKU Badan Karantina Pertanian, sistem pelayanan karantina 

pertanian dikelompokkan dalam 3 sasaran pelayanan, yaitu: 

a. Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Impor 

Kegiatan untuk melakukan pelayanan sertifikasi karantina pertanian untuk 

komoditas media pembawa HPHK/OPTK yang diimpor dari negara lain dengan 

bentuk kegiatan sebagai berikut: 

1) Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi; 

2) Monitoring PSAT 

3) Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga 

 

b. Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Antar Area 

1) Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi; 

2) Pemantauan Daerah Sebar HPH/HPHK 

3) Pemantauan Daerah Sebar OPT/OPTK 

4) Koleksi HPH/HPHK 

5) Koleksi OPT/OPTK 
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c. Sertifikasi Karantina Pertanian Untuk Ekspor 

1) Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi; 

2) Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga 

3) Fasilitasi SKIM Audit Barantan 

4) Bimbingan Akselerasi Ekspor 

 

Penjelasan kegiatan pada masing-masing rincian kegiatan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Dukungan Penyelenggaran Tugas dan Fungsi 

Adalah kegiatan dalam rangka pelaksanaan operasional pelayanan sertifikasi 

karantina pertanian yang dilakukan dengan 8P, yang terdiri dari Pemeriksaan, 

Pengasingan, Pengamatan, Penahanan, Perlakuan, Pemusnahan, Penolakan dan 

Pembebasan. 

1) Pemeriksaan  

Pemeriksaan meliputi: 

a) Pemeriksaan fisik 

adalah satuan kegiatan perjalanan/transport untuk melakukan tindakan 

pemeriksaan fisik terhadap media pembawa HPHK dan OPTK yang 

dilakukan dengan maksud untuk mendeteksi dan mengidentifikasi adanya 

HPHK beresiko dan OPTK penting pada media pembawa, peralatan, 

pembungkus, alat angkut, dan media pembawa lain yang dilakukan di luar 

tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan .  

 

b) Pemeriksaan laboratorium 

Kegiatan penyediaan bahan pemeriksaan laboratorium karantina tumbuhan 

dan karantina hewan, serta keamanan hayati dalam 1 (satu) tahun 

anggaran 2019 

 

2) Pengasingan 

Kegiatan perjalanan/transport untuk mendukung tindakan pengasingan 

karantina hewan dan tumbuhan ke tempat pengasingan. 

 

3) Pengamatan 

Kegiatan perjalanan/transport untuk mendukung kegiatan pengasingan 

karantina hewan dan tumbuhan ke tempat pengamatan. 

 

4) Perlakuan 

Kegiatan perjalanan/transport dan pemenuhan kebutuhan bahan yang 

diperlukan dalam rangka pelaksanaan tindakan perlakuan untuk 

membebaskan media pembawa dari HPHK/OPTK 
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5) Pemusnahan 

Adalah kegiatan untuk memfasilitasi pelaksanaan tindakan pemusnahan 

terhadap media pembawa HPHK/OPTK sesuai dengan peraturan dan 

ketentuan yang berlaku.  

 

b. Monitoring PSAT 

Kegiatan perjalanan/transport yang dilakukan dalam rangka melakukan  

pengambilan sampel untuk dilakukan pengujian/monitoring cemaran PSAT (Pangan 

Segar Asal Tumbuhan) 

 

c. Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga 

Kegiatan perjalanan/transport yang dilakukan untuk melakukan pengawasan 

penilaian kelayakan tempat pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak ketiga.  

 

d. Pemantauan Daerah Sebar HPH/HPHK 

Kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK sesuai 

pedoman pemantauan yang berlaku dengan kegiatan sebagai berikut: 

1) Persiapan Pemantauan Daerah Sebar HPHK 

Kegiatan persiapan untuk melaksakan pemantauan dengan bentuk kegiatan 

rapat tim dan perjalanan pengumpulan data ke Dinas-Dinas terkait. 

2) Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar HPHK 

Adalah kegiatan pelaksanaan pemantauan ke daerah-daerah yang menjadi 

target pemantauan berdasarkan juklak/juknis yang telah ditetapkan Kepala 

Badan karantina Pertanian. 

Bentuk kegiatan adalah pengambilan sampel MP HPHK secara langsung sesuai 

dengan pedoman pengambilan sampel yang telah ditetapkan.  

3) Rapat Internal Hasil Pemantauan Daerah Sebar HPHK 

Rapat internal tim untuk membahas hasil pemantauan yang telah dilaksanakan 

sebelum dibahas di dalam seminar regional dan nasional hasil pemantauan 

HPHK. 

4) Seminar Pemantauan Tingkat Regional Daerah Sebar HPHK 

Merupakan kegiatan seminar untuk membahas hasil pemantauan pada tingkat 

kawasan regional penyebaran HPHK yang dikoordinasi oleh Pusat Karantina 

Hewan dan Pengawasan Keamanan Hayati Hewani. 

Anggaran dialokasikan kepada Satker UPT tertentu yang ditunjuk untuk 

menyelenggarakan seminar regional tersebut sesuai dengan kawasan regional 

yang telah ditetapkan sebagai berikut: 
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a) Regional Jawa dan Madura – UPT penyelenggara SKP Kelas I Cilacap 

b) Regional Sumatera – UPT penyelenggara BKP Kelas I Palembang 

c) Regional Kalimantan – UPT penyelenggara BKP Kelas I Banjarmasin 

d) Regional Sulawesi dan Maluku – UPT penyelenggara BBKP Makassar 

e) Regional Bali dan Nusa Tenggara – UPT penyelenggara BKP Kelas I Mataram 

f) Regional Papua dan Papua Barat – UPT penyelenggara SKP Kelas I Sorong 

 

5) Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar HPHK 

Adalah kegiatan perjalanan/transport dalam rangka mengikuti seminar nasional 

yang diadakan oleh Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani pada 

akhir Juli 2019 di Jawa Timur. 

 

e. Pemantauan Daerah Sebar OPTK 

Pemantauan daerah sebar  OPTK bertujuan memperoleh data dan perkembangan 

akurat daerah sebar OPT/OPTK. 

Kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemantauan daerah sebar OPTK sesuai 

pedoman pemantauan yang berlaku dengan kegiatan sebagai berikut: 

1) Persiapan Pemantauan Daerah Sebar OPTK 

Kegiatan persiapan untuk melaksakan pemantauan dengan bentuk kegiatan 

rapat tim dan perjalanan pengumpulan data ke Dinas-Dinas terkait 

2) Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar OPTK 

Adalah kegiatan pelaksanaan pemantauan ke daerah-daerah yang menjadi 

target pemantauan berdasarkan juklak/juknis yang ditetapkan Kepala Badan 

Karantina Pertanian. 

Bentuk kegiatan adalah pengambilan sampel MP OPTK secara langsung sesuai 

dengan pedoman pengambilan sampel yang telah ditetapkan.  

3) Rapat Internal Hasil Pemantauan Daerah Sebar OPTK 

Rapat tim internal untuk membahas hasil pemantauan yang telah dilaksanakan 

sebelum dibahas di dalam rapat Seminar Nasional Hasil Pemantauan OPTK. 

4) Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar OPTK 

Adalah kegiatan perjalanan/transport dalam rangka mengikuti seminar nasional 

yang diselenggarakan oleh Pusat Karantina Tumbuhan dan Pengawasan 

Keamanan Hayati Nabati, yang diselenggarakan di Jawa Barat 

 

f. Koleksi HPHK dan OPTK 

Adalah kegiatan dalam rangka pembuatan koleksi dari hasil pemeriksaan media 

pembawa HPHK/OPTK dan hasil pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK. 
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g. Fasilitasi SKIM Audit Barantan 

Adalah kegiatan perjalanan/transport yang dilakukan untuk melakukan 

pengawasan, pembinaan dan penilaian/registrasi terhadap pihak ketiga yang 

diberikan kewenangan untuk melaksanakan tindakan karantina pertanian. 

 

h. Bimbingan Akselerasi Ekspor 

Kegiatan perjalanan/transport melakukan bimbingan terhadap pihak terkait pelaku 

ekpor komoditas media pembawa HPHK/OPTK dalam rangka memenuhi 

persyaratan ekspor ke negara tujuan ekspor sesuai dengan ketentuan/pedoman 

yang berlaku. 

 

4. Standar Kualitas Pelayanan Perkarantinaan 

Dalam menjalankan tugas dan meningkatkan integritas pelayanan, Badan Karantina 

Pertanian meningkatkan perbaikan sistem dalam hal peningkatan kualitas mutu 

pelayanan yang berstandar nasional dan internasional, baik dalam pelayanan publik, 

maupun pelayanan internal. 

 

a. Akreditasi Mutu Pelayanan Perkarantinaan 

(1) Akreditasi Laboratorium ISO 17025:2015 sesuai dengan ruang lingkupnya  

(2) Penerapan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Bagi 

yang telah menerapkan ISO 37001:2016 maka ISO 9001:2015 dilebur ke dalam 

ISO 37001:2016. 

 

b. Koordinasi dengan Instansi Terkait  

Merupakan kegiatan-kegiatan koordinasi dengan instansi terkait (Instansi di luar 

Kementerian Pertanian maupun internal Kementerian Pertanian) dalam rangka 

memperlancar pelaksanaan dan meningkatkan kualitas pelayanan perkarantinaan. 

 

c. Koordinasi Internal 

Merupakan kegiatan koordinasi teknis dan administrasi baik dalam lingkup Unit 

Pelaksana Teknis (Wilker dengan Kantor Induk) maupun antar Unit Pelaksana Teknis 

dan Kantor Pusat lingkup Badan Karantina Pertanian. 

 

d. Inhouse Training 

Kegiatan untuk memfasiltasi pengembangan skill administrasi maupun teknis dan 

peningkatan kualitas pegawai di tiap-tiap Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

Bentuk kegiatan berupa workshop dengan narasumber atau pembimbing dari 

Pusat, UPT lain maupun instansi terkait yang berkompeten 
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e. Magang 

Kegiatan berupa perjalanan dinas dan kegiatan lainnya untuk mengikuti magang ke 

UPT atau instansi lain sesuai dengan kompetensinya. 

 

f. Penyebaran informasi perkarantinaan 

Adalah kegiatan yang bertujuan untuk pengenalan dan penyebaran informasi 

perkarantinaan pertanian di masyarakat. 

Bentuk kegiatan dapat berupa seminar, informasi publik melalui media elektronik, 

pameran atau even-even yang dapat menyebarluaskan informasi dengan masih 

mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi anggaran. 

 

5. Pengawasan dan Penindakan 

Menindaklanjuti sasaran strategis terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis 

nasional, Badan Karantina Pertanian melakukan rencana aksi untuk memfokuskan 

kegiatan yang terkait dengan penyelesaian dan penanganan kasus komoditas pertanian 

impor pangan strategis pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Operasional. 

MoU Barantan dengan Polri dan TNI digunakan sebagai dasar dalam rangka 

pengawasan di tempat-tempat yang belum/tidak ditetapkan sebagai tempat 

pemasukkan dan daerah perbatasan dalam bentuk  pengawasan dan operasional 

terpadu. 

Pelaksaanaan kegiatan berupa rapat-rapat koordinasi dan perjalanan patroli bersama. 

 

6. Metode Uji Laboratorium Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati 

Dalam rangka meningkatkan mutu pengujian laboratorium, Badan Karantina Pertanian 

terus mengembangkan metode pengujian laboratorium untuk mencari terobosan 

pengujian yang paling akurat, cepat dan efektif. 

Pengembangan metode pengujian laboratorium pada Badan Karantina Pertanian 

menjadi tugas penting Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian. 

Dalam rangka pengembangan metode uji laboratorium, kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan  meliputi: 

a. Standar Pengujian Laboratorium Karantina Pertanian 

Adalah kegiatan yang terkait dengan pengembangan metode uji laboratorium yang 

paling efektif sebagai standar pengujian untuk diimplementasikan ke dalam 

pelaksanaan operasional di lapangan. 

Pengembangan metode uji laboratorium dilaksanakan dengan rincian kegiatan 

sebagai berikut: 
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1) Persiapan Uji coba dan Pengembangan Teknik Metoda Pengujian 

Laboratorium 

2) Pelaksanaan Uji Coba dan Pengembangan Teknik Metode Pengujian Lab 

3) Seminar Uji Coba dan Pengembangan Teknik Metode Uji Lab 

4) Penerapan Hasil Uji Coba dan Pengembangan Teknik Metode Pengujian Lab 

5) Pembuatan dan Pengelolaan Koleksi Standar  

6) Pelaksanaan Validasi Metode Uji Lab 

7) Bimtek Pengujian Eksternal dan Evaluasi hasil Bimtek Lab 

8) Verifikasi Emerging Disease 

 

b. Pelayanan Uji Rujukan Laboratorium Karantina Pertanian 

Untuk mendukung pelayanan pemeriksaan laboratorium karantina pertanian yang 

tidak dapat dilakukan oleh UPT lain BBUSKP melayani uji rujukan. 

 

c. Bimbingan Teknis Akreditasi Laboratorium 

Dalam rangka pengembangan standarisasi untuk mempercepat layanan pengujian 

laboratorium, masing-masing UPT dapat mengembangkan laboratorium yang 

terakreditasi sesuai dengan ruang lingkupnya. 

Untuk mendukung pengembangan tersebut, kegiatan bimbingan teknis sangat 

diperlukan.  UPT BBUSKP memfasilitasi kegiatan tersebut, disamping memfasilitasi 

pengembangan laboratorium yang ada pada BBUSKP itu sendiri. Kegiatan 

bimbingan teknis akreditasi laboratorium pada TA 2019 adalah sebagai berikut: 

1) Audit Internal 

2) Surveilan dan Asesmen Penambahan Ruang Lingup Akreditasi Laboratorium 

3) Penyusunan/Pemuktahiran Dokumen Mutu 

4) Bimtek dan Pengawasan Penerapan SMM Lab. 17025:2017 

5) Uji Banding 

6) Penyelenggaraan Uji Profisiensi 

Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup bimbingan teknis akreditasi laboratorium 

karantina hewan dan karantina tumbuhan. 

 

7. Metode Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian dan Keamanan Hayati 

Dalam rangka memperlancar pelayanan karantina di lapangan, Badan Karantina 

Pertanian melakukan pengembangan metode uji terap untuk memberikan hasil uji yang 

efektif dan efisien. Disamping itu hasil uji terap tersebut dapat menjadi pertimbangan 

teknis dalam penyusunan kebijakan. 

Pelaksanaan uji terap teknik dan metode, menjadi tanggung jawab UPT  BUTTMKP, 

dengan hasil yang akan dicapai sebanyak 7 metode uji terap, dan 7 desiminasi teknik 

dan metode uji terap. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan uji terap 

adalah sebagai berikut: 
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a. Metode uji terap teknik dan metode perkarantinaan, dengan tahapan pelaksanaan 

kegiatan sebagai berikut: 

1) Persiapan dan Pengumpulan Bahan Uji Terap 

2) Seminar Proposal Uji Terap 

3) Pelaksanaan Uji Terap 

4) Seminar Hasil Uji Terap 

5) Uji Coba Hasil Uji Terap di UPT Operasional 

6) Pelaporan Hasil Uji Terap 

 

b. Desiminasi Teknik dan Metode Karantina, dengan tahapan rincian kegiatan sebagai 

berikut: 

1) Pelaksanaan Bimtek/Desiminasi 

2) Evaluasi dan pelaporan Bimtek/Desiminasi 

 

c. Pengembangan SDM Karantina Pertanian 

Disamping melakukan uji terap metode, BUTTMKP diberikan kewenangan oleh 

Kepala Badan dengan SK Kepala Badan nomor:  1548/Kpts/KP.310/K/07/2018  

tanggal 31 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Penguatan SDM Dasar Teknis Calon 

Medik Veteriner dan Calon POPT Ahli Lingkup Badan Karantina Pertanian untuk 

menyelenggarakan pelatihan pengembangan SDM Karantina Pertanian. Pada Tahun 

Anggaran 2019, dialokasikan anggaran untuk 13 paket kegiatan. 

 

8. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkarantinaan Pertanian 

Penyelenggaraan perkarantinaan pertanian perlu didukung dengan fasilitas infrasruktur 

dan peralatan yang memadai. 

Pengadaan sarana prasarana mengacu pada peraturan dan dilaksanakan dengan proses 

sebagai berikut: 

a. Proses pengadaan sesuai dengan Perpres No 16 Tahun 2018 dan Perpres No 84 

Tahun 2012 untuk wilayah Papua dan Papua Barat 

b. Pengadaan dilakukan oleh ULP/Pokja, pejabat pengadaan barang/jasa yang 

memiliki sertifikat sebagaimana ketentuan dalam Perpres nomor 16 Tahun 2018. 

Jika pada UPT tersebut tidak memiliki staf yang memenuhi syarat, dapat meminta 

bantuan kepada ULP setempat atau meminta bantuan pegawai pada instansi lain 

setempat/UPT lain yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa. 

Fasilitas sarana prasarana perkarantinaan pertanian dikategorikan menjadi 3 sesuai 

dengan jenis belanja yang digunakan: 
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a. Pengadaan Tanah 

Pengadaan tanah dalam mendukung pelaksanaan operasional perkarantinaan 

adalah pengadaan tanah yang bertujuan untuk membangun gedung karantina 

pertanian sesuai peruntukannya.  

Adapun persyaratan pengadaan tanah mempertimbangankan hal-hal sebagai 

berikut:  

1) Mengacu pada pedoman standar gedung dan bangunan karantina pertanian. 

2) Menghindari pembelian tanah yang belum matang yang menyebabkan 

tambahan biaya pengurugan dan pematangan tanah pada tahun berikutnya.  

3) Lokasi lahan harus memperhitungkan jarak rata-rata dengan pelabuhan 

laut/bandar udara/penyeberangan atau lintas batas yang menjadi jangkauan 

kerjanya, letaknya strategis dalam arti mudah dijangkau. 

Persyaratan dan tata cara: 

1) Tata cara pengadaan tanah mengacu pada  PP No.36 Tahun 2005, Perpres No. 

148 Tahun 2015 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Perpres 

No. 56 TAhun 2017 tentang Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional 

dan Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 

6 Tahun 2015 tentang Juknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah; 

2) Pemilihan lokasi tanah untuk kantor mengacu pada kemudahan pelayanan, 

telah mempertimbangkan rencana umum tata ruang (RUTR) wilayah setempat 

serta kejelasan status/kepemilikan, yang dibuktikan dengan data site plan, 

RUTR dan surat keterangan kepemilikan yang diketahui instansi berwenang; 

3) Lokasi tanah untuk kantor agar berada di jalan utama dan relatif dekat dengan 

akses ke pelabuhan (strategis); 

4) Lokasi dan luas tanah (lahan) yang akan dibebaskan disesuaikan dengan 

standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan Badan Karantina 

Pertanian Pertanian. Khusus untuk instalasi karantina perlu dilengkapi RUTR 

dari pihak yang berwenang di wilayah propinsi/ kabupaten/ kota setempat, 

minimal ada jaminan bahwa lahan tersebut tidak dipergunakan untuk 

permukiman penduduk 20 tahun ke depan; 

5) Lokasi tanah tidak berdekatan dengan wilayah yang rawan keamanannya; 

6) Harga tanah agar menganut prinsip efisiensi/kewajaran harga sesuai dengan 

harga appraisal; 

7) Harga pembebasan tanah juga sudah termasuk biaya sertifikasinya, sehingga 

tidak menjadi permasalahan (sengketa) di kemudian hari; 
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8) Setiap pengadaan tanah wajib dilengkapi persetujuan tertulis kepala Badan 

Karantina Pertanian Pertanian. Permohonan persetujuan agar berpedoman 

pada peruntukan, persyaratan dan tatacara tersebut diatas. 

 

b. Pembangunan Gedung dan Bangunan Karantina Pertanian 

Pembangunan gedung dan bangunan karantina pertanian merupakan pelaksanaan 

pembangunan termasuk rehab gedung dan bangunan karantina sesuai dengan 

peruntukkannya.  

Pembangunan/rehabilitasi gedung termasuk lingkungan gedungnya berupa pagar, 

teralis, sumur, saluran air, tempat parkir dan sebagainya 

Tahapan pembangunan gedung negara: 

1) Tahapan Persiapan 

2) Tahapan Perencanaan Teknis 

3) Tahapan Pelaksanaan Konstruksi 

Peruntukan pembangunan gedung dan bangunan karantina pertanian sesuai 

fungsinya sebagai berikut: 

1) Gedung Kantor Pelayanan Karantina Pertanian (sebagai kantor induk dan 

kantor Wilker) 

2) Gedung Laboratorium Karantina Pertanian 

3) Instalasi Karantina 

4) Rumah Dinas/Mess Karantina 

5) Bangunan Karantina Pertanian Lainnya 

Pembangunan Gedung dan Bangunan Karantina Pertanian dilaksanakan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1) Didirikan diatas tanah hak milik Barantan 

2) Atau surat izin pemakaian lahan sesuai dengan nilai ekonomis suatu bangunan 

yaitu 20 tahun 

3) Izin IMB untuk bangunan umum, sedangkan untuk pembangunan gedung yang 

akan mempengaruhi lingkungan agar mengurus Amdal. 

4) Bentuk dan luasan bangunan mengacu pada SK Kepala Badan Karantina 

Pertanian nomor: 918/Kpts/RC.100/L/6/2016 tentang Pedoman Penerapan 

Standar Bangunan Kantor Induk lingkup Badan Karantina Pertanian dan 

Permen PU nomor 45 tahun 2007. 

c. Pengadaan Peralatan dan Mesin  

Pengadaan peralatan dan mesin adalah pengadaan alat-alat yang dibutuhkan dan 

efektif  dalam mendukung pelaksanaan operasional karantina pertanian.  

Peralatan dan mesin karantina petanian dikategorikan sebagai berikut: 
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1) Kendaraan Bermotor Roda 4, Atau Lebih 

Adalah pelaksanaan pengadaan kendaraan roda 4 atau lebih sesuai dengan 

peruntukannya sebagai berikut: 

a) Pengadaan kendaraan bermotor untuk pejabat eselon I dan II,  

b) Kendaraan bermotor khusus lapangan  roda 4/6/8 

- Minibus 

- Doble cabin, double gardan  

- Pickup 

Pengadaan kendaraan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melalui e-

katalog. 

 

2) Kendaraan Bermotor Roda 2 

Pengadaan kendaraan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melalui e-

katalog. 

 

3) Kendaraan Lainnya 

Pelaksanaan pengadaan kendaraan yang bukan merupakan kendaraan 

bemotor roda 2/4/8/12 atau lebih sesuai dengan peruntukannya. Termasuk 

kendaraan bermotor lainnya adalah: 

- Kendaraan bermotor roda 3 yang biasanya digunakan sebagai pengangkut 

sampah 

Pengadaan kendaraan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melalui e-

katalog. 

 

4) Perangkat Pengolah Data 

Pengadaan peralatan dan mesin dengan capaian keluaran berupa perangkat 

alat pengolah data seperti:  

- Personal komputer,  

- Laptop,  

- Server,  

- Printer,  

- Kamera digital,  

- Scanner,  

- Mesin fotocopy, dan sejenisnya 

Pengadaan kendaraan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melalui e-

katalog. 
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5) Perangkat Komunikasi 

Pengadaan peralatan dan mesin dengan capaian keluaran berupa perangkat 

alat komunikasi seperti: 

- Radio panggil (handy talky) dan  rig,  

- Perangkat audio pelayanan dan rapat 

- Televisi ruang tunggu pelayanan,  

- Perangkat audio ruang rapat,  

- LCD dan sejenisnya. 

Pengadaan kendaraan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melalui e-

katalog. 

 

6) Peralatan Teknis dan Laboratorium 

Pengadaan peralatan dan mesin dengan capaian keluaran berupa alat 

laboratorium antara lain: 

- Mikroskop 

- PCR 

- Elisa Reader, dll 

 

7) Fasilitas Perkantoran Lainnya 

Pengadaan peralatan dan mesin dengan capaian keluaran antara lain: 

- Teralis yang diadakan tidak pada tahun anggaran dengan pembangunan 

gedungnya 

- Gordin 

- Dispenser, dll 

 

Ketentuan-ketentuan dalam proses pengadaan peralatan dan mesin adalah sebagai 

berikut: 

(1) Pengadaan dilaksanakan dengan memperhatikan peruntukan/penggunaanya, 

mutu/kualitas, standar, patokan harga setempat serta spesifikasi teknis yang 

telah direncanakan.  

(2) Dalam hal memerlukan spesifikasi khusus (peralatan laboratorium/ 

pengujian/ pemeriksaan/ perlakuan/ pengolahan data, komunikasi dan 

studio), agar dikonsultasikan terlebih dahulu dengan unsur teknis di tingkat 

Pusat.  

(3) Pengadaan peralatan laboratorium dan alat fungsional (alat klinik/fumigasi 

dll) harus terlebih dahulu menyusun rencana kebutuhan dengan 

memperhitungkan volume kegiatan/target pemeriksaan laboratorium dan 

jumlah peralatan yang sudah tersedia serta kelengkapan paket peralatan 

yang direncanakan. 
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(4) Rencana pengadaan peralatan laboratorium harus sesuai dengan 

rekomendasi dan klasifikasi laboratorium yang telah ditetapkan oleh Pusat 

teknis. Dalam rangka penetapan metode uji, jenis alat yang diperlukan, tata 

ruang serta peningkatan kompetensi petugas, agar berkonsultasi ke Balai 

Besar Uji Standar Karantina Pertanian. 

(5) Pengadaan peralatan teknis operasional (peralatan laboratorium, 

fumigasi/desinfeksi/pemusnahan, pengujian/kedokteran serta alat-alat 

operasional lainnya) dalam kontrak pengadaannya perlu ditambah pasal 

terkait:  

- barang diterima dalam kondisi baik dan dapat dioperasikan,  

- diuji coba dan bimbingan penggunaannya sebelum diserahterimakan,  

- jaminan purna jual. 

(6) Pengadaan kendaraan operasional R-4 diarahkan sesuai dengan kebutuhan 

penggunaan dalam rangka operasional antara lain untuk pengawasan 

pelaksanaan tindakan karantina, pengambilan sample, pengangkutan 

komoditas tahanan dan lain-lain terkait dengan tugas pokok dan fungsi. 

Prioritas kebutuhan pengadaan R-4 adalah untuk menunjang operasional di 

wilayah kerja /wilker sepanjang tidak dapat terjangkau oleh UPT induknya.  

Kendaraan operasional R-4 yang telah direncanakan untuk dipergunakan oleh 

petugas UPT/wilker agar di distribusikan sesuai rencana. 

(7) Pengadaan kendaraan R-2 pada tahun 2019 diadakan untuk menunjang 

kegiatan operasional UPT/wilayah kerja Badan Karantina Pertanian Pertanian.  

(8) Jenis kendaraan yang dipilih untuk kebutuhan operasional merupakan 

kendaraan yang efisien dalam operasionalnya serta mudah/murah 

perawatannya 

 

 

9. Dukungan Manajemen Perkarantinaan Pertanian 

Untuk mendukung penyelenggaraan perkaratinaan dan tata kelola pemerintahan yang 

baik, diperlukan dukungan dalam penyusunan perencanaan program, pengelolaan 

anggaran, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, 

pelaksanaan ketatalaksanaan, dan dukungan administrasi lain. Dukungan tersebut 

menjadi fungsi kesekretariatan Badan Karantina Pertanian dalam memenuhi tuntutan 

reformasi birokrasi yang mengarah pada pembangunan yang berkesinambungan dan 

akuntabilitas (terukur) dalam sistem Anggaran Berbasis Kinerja pada Instansi 

Pemerintah. 
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Kegiatan kesekretariatan tercakup dalam Kegiatan Dukungan Manajemen  dengan 

Sasaran Kegiatan, yaitu: 

1) Koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang perkarantinaan 

hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; 

2) Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan sarana prasarana 

3) Evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan 

urusan kepegawaian; 

4) Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, 

pelaksanaan hubungan masyarakat publik; dan 

5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BARANTAN. 

 

a.   Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1 

Layanan Dukungan Manajemen Perkarantinaan Pertanian menjadi tanggung 

jawab Sekretaris Badan Karantina Pertanian untuk Kantor Pusat dan melimpahkan 

secara terstruktur ke Unit Pelaksana Teknis pada Kepala Bagian Umum untuk 

tingkat UPT BBKP, Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk tingkatan UPT BKP dan 

Kepala Urusan Tata Usaha untuk tingkatan UPT SKP. 

Dukungan Manajemen pada Sekretariat Badan terhimpun dalam Kegiatan 

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina 

Pertanian dengan kegiatan dan capaian output sebagai berikut: 

1) Rencana Kegiatan dan Evaluasi Pelaporan yang menjadi tanggung jawab 

Kepala Bagian Perencanaan dengann capaian Keluaran sebagai berikut: 

a) Dokumen Rencana Kerja dan Penyusunan Kegiatan jumlah target 57 

dokumen: 

(1) Renstra (Penempurnaan) Badan Karantina Pertanian berjumlah 1 

dokumen 

(2) Renja Badan Karantina Pertanian TA 2020, berjumlah 1 dokumen 

(3) Proposal Badan Karantina Pertanian TA 2020, berjumlah 53 

dokumen 

(4) Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan TA 2019, berjumlah 1 

dokumen 

(5) Pedoman Standar terkait perencenaan, berjumlah 1 dokumen 
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b) Dokumen Penyusunan Anggaran jumlah target 58 dokumen 

1. Belanja Pegawai dan Barang Operasional/Mengikat TA 2020, 

berjumlah 1 dokumen. 

2. Alokasi kegiatan dan anggaran PNBP TA 2020 berjumlah 1 

dokumen 

3. Standar Biaya Keluaran TA 2020 berjumlah 1 dokumen 

4. Standar Biaya Khusus Badan Karantian Pertanian TA 2020 

berjumlah 1 dokumen 

5. Pedoman Rencana Kerja Anggaran Barantan TA 2020 berjumlah 1 

dokumen 

6. Bahan Nota Keuangan Badan Karantina Pertanian TA 2020 

berjumlah 1 dokumen 

7. RKA  Indikatif Barantan TA 2020 berjumlah 1 dokumen 

8. RKA Sekretariat (Kantor Pusat) Barantan TA 2020 berjumlah 1 

dokumen 

9. RKA-KL sesuai Pagu Anggaran TA 2020 berjumlah 1 dokumen 

10. RKA-KL sesuai Pagu definitif dan DIPA Badan Karantina Pertanian 

TA 2020 berjumlah 53 dokumen 

11. Pedoman Revisi Badan Karantina Pertanian TA 2019 berjumlah 1 

dokumen 

12. Layanan Pengelolaan dan Persetujuan Usulan Revisi TA 2019 

berjumlah 1 dokumen 

 

c) Dokumen Evaluasi dan Pelaporan jumlah target 19 dokumen 

(1) Laporan Simonev Barantan TA 2019, berjumlah 1 dokumen 

(2) Laporan Tindak Lanjut Monitoring TA 2019 dan Hasil Evaluasi 

Kinerja Barantan TA 2018, berjumlah 1 dokumen 

(3) Evaluasi Kinerja Barantan Semester I TA 2019, berjumlah 1 

dokumen 

(4) Laporan RAPIM Badan Karantina Pertanian 2019, berjumlah 1 

dokumen 

(5) Laporan Bulanan Badan Karantina Pertanian TA 2019, berjumlah 

12 dokumen 

(6) Laporan Triwulan Badan Karantina Pertanian TA 2019, berjumlah 4 

dokumen 

(7) Laporan Tahunan Barantan TA 2019, berjumlah 1 dokumen 

(8) SAKIP Barantan, berjumlah 1 dokumen 

(9) LKJ Sekretariat Badan TA 2019, berjumlah 1 dokumen 
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(10) LKJ Badan Karantina Pertanian TA 2019, berjumlah 1 dokumen 

(11) Statistik Badan Karantina Pertanian, berjumlah 1 dokumen 

(12) Laporan Sistem Pengendalian Internal Badan Karantina Pertanian, 

berjumlah 1 dokumen 

 

2) Pengelolaan dan Laporan Keuangan  yang menjadi tanggung jawab Kepala 

Bagian Keuangan dan Perlengkapan dengan capaian Keluaran sebagai 

berikut: 

a) Dokumen Pengelolaan Keuangan jumlah target 2 dokumen: 

(1) Laporan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil pemeriksaan (LHP) TA 

2018 & TA 2019 berjumlah 1 dokumen 

(2) Laporan Keuangan Satker Sekretariat Badan Tahunan TA  2018 dan 

Semester I 2019 berjumlah 1 dokumen 

(3) Laporan Keuangan Eselon I Barantan  Semester II 2018 dan 

Semester I 2019 berjumlah 1 dokumen 

(4) Laporan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan berjumlah 1 

dokumen 

b) Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan jumlah target 12 dokumen: 

(1) Pedoman Pelaksanaan Anggaran berjumlah 1 dokumen 

(2) Pedoman Penyusunan Pengelolaan PNBP berjumlah 1 dokumen 

(3) Laporan Tata Kelola Pelaksanaan anggaran Sekretariat Badan 

berjumlah 1 dokumen 

(4) Laporan Pengelolaan Penerimaan Negara berjumlah 12 dokumen 

(5) Laporan Realisasi Triwulan I s/d IV PNBP Barantan berjumlah 4 

dokumen 

(6) Laporan Penyusunan dan Pembahasan Rencana Usulan Target dan 

Pagu PNBP Tahun 2021 berjumlah 1 dokumen 

c) Dokumen Pengelolaan BMN dengan jumlah target 2 dokumen: 

(1) Laporan Pemukhtahiran Data SIMAK-BMN Tahunan 2018 dan 

Semester I 2019 berjumlah 1 dokumen 

(2) CLBMN (Aplikasi SIMAK-BMN) Periode Laporan Tahunan 2018 dan 

Semester I Tahun 2019 Tingkat Eselon I Badan Karantina Pertanian 

berjumlah 1 dokumen 

(3) Data Persediaan SIMAK-BMN Tahunan 2018 dan Semester I Tahun 

2019 berjumlah 1 dokumen 

(4) Evaluasi Data SIMAK-BMN TA. 2018 dan Semester I Tahun 2019 

berjumlah 1 dokumen 
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3) Pengelolaan Rumah Tangga, Organisasi dan Kepegawaian yang menjadi 

tanggung jawab Kepala Bagian Umum dengan capaian Keluaran sebagai 

berikut: 

a) Dokumen Organisasi dan Tata Laksana Serta Reformasi Birokrasi jumlah 

target 5 dokumen: 

(1) Laporan IKM Barantan 2019 berjumlah 2 dokumen 

(2) Laporan IPNBK Barantan 2019 berjumlah 1 dokumen 

(3) Pengembangan Organisasi berjumlah 1 dokumen 

(4) Dokumen Peta Bisnis Proses berjumlah 1 dokumen 

(5) Standar Operasional Proses berjumlah 1 dokumen 

(6) Pedoman Fungsional Badan Karantina Pertanian KH & KT 

berjumlah 1 dokumen 

(7) Dokumen Surveilance Assesement berjumlah 1 dokumen 

 

b) Dokumen Layanan Tata Usaha dan Rumah Tangga jumlah target 12 

dokumen: 

(1) Laporan Pengelolaan Rumah Tangga Kantor Pusat berjumlah 12 

dokumen 

(2) Laporan Ketatausahaan Kantor Pusat berjumlah 1 dokumen 

(3) Laporan Kearsipan Badan Karantina Pertanian berjumlah 4 

dokumen 

(4) Pengelolaan BMN Satker Kantor Pusat berjumlah 2 dokumen 

 

c) Dokumen Pengelolaan Kepegawaian jumlah target 12 dokumen: 

(1) Laporan Pengelolaan Pegawai Barantan berjumlah 12 dokumen 

(2) Dokumen Rencana Formasi Pegawai Barantan berjumlah 1 

dokumen 

(3) Dokumen Mutasi Pegawai Barantan berjumlah 1 dokumen 

(4) Laporan Pengelolaan Diklat Perkarantinaan berjumlah 7 dokumen 

(5) Laporan Pengelolaan Kasus Kepegawaian berjumlah 1 dokumen 

(6) Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kinerja Jabatan Perkarantinaan 

berjumlah 1 dokumen 

(7) Laporan Penilaian Angka Kredit Fungsional Medik, Paramedik 

Veteriner dan POPT berjumlah 4 dokumen. 
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4) Peraturan Perkarantinaan dan Kehumasan yang menjadi tanggung jawab 

Kepala Bagian Hukum dan Humas dengan capaian Keluaran sebagai berikut: 

a) Layanan hukum Karantina Tumbuhan dengan  dokumen sebagai berikut: 

(1) Rancangan Peraturan Karantina Tumbuhan dan Kehati TA 2019. 

(2) Laporan Publikasi Peraturan-Peraturan Perkarantinaan KT dan 

Kehati. 

(3) Laporan Saran Bantuan Hukum KT TA 2019. 

(4) Laporan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perkarantinaan KT. 

(5) Laporan Pembahasan dan Sinkronisasi Revisi UU no. 16 Th 1992. 

 

b) Layanan Hukum Karantina Hewan dengan  dokumen sebagai berikut: 

(1) Rancangan Peraturan Karantina Hewan dan Kehani TA 2019. 

(2) Laporan Publikasi Peraturan-Peraturan Perkarantinaan KH dan 

Kehani. 

(3) Laporan Saran Bantuan Hukum KH TA 2019. 

(4) Laporan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perkarantinaan KH. 

 

c) Layanan Kehumasan jumlah target 12 dokumen: 

(1) Laporan Pembinaan Aktivitas Komunikasi, Layanan Informasi, 

Website i & PPID terhadap Isu Perkarantinaan berjumlah 3 

dokumen. 

(2) Laporan Layanan Informasi terhadap Upaya Perlindungan Sumber 

Daya Alam Hayati berjumlah 2 dokumen. 

(3) Laporan Pemantauan, Analisis dan Rekomendasi atas 

Perkembangan Opini Publik berjumlah 4 dokumen. 

(4) Laporan Pengelolaan PPID, Desk Informasi dan SMS Centre 

berjumlah 6 dokumen. 

(5) Laporan Pengelolaan Website dan Media Sosial berjumlah 3 

dokumen. 

(6) Dokumen Publikasi Cetak dan Elektronik berjumlah 3 dokumen. 

(7) Laporan Penyelenggaraan Pameran berjumlah 3 dokumen. 

(8) Laporan Jumpa Pers, Reportase berjumlah 10 dokumen. 

 

5) Layanan Dukungan Manajemen Satker 

Untuk Dukungan Manajemen di UPT dihimpun dalam Layanan Manajemen 

Operasional Satker, sebagai turunan kegiatan-kegiatan Dukungan Manajemen 

Eselon 1 Sekretariat Badan Karantina Pertanian. 
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Kegiatan-kegiatan pada Layanan Manajemen Operasional Satker adalah sebagai 

berikut: 

1) Penyusunan rencana program dan rencana anggaran 

Fasiltasi kegiatan yang terkait dengan penyusunan rencana kegiatan dan 

anggaran TA 2020 dan penyiapan usulan revisi RKAKL TA 2019 pada masing-

masing Satker. 

2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 

Kegiatan yang terkait dengan kegiatan pengelolaan monev dan penyusunan 

laporan-laporan pada masing-masing Satker. 

3) Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 

Kegiatan yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan pengelolaan BMN 

termasuk penghapusan BMN pada masing-masing Satker. 

4) Pengelolaan kepegawaian 

Kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan dan pembinaan serta 

pengelolaan administrasi kepegawaian pada masing-masing Satker. 

5) Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan 

Kegiatan yang berkaitan dengan tata laksana dan ketatausahaan pada masing-

masing Satker. 

 

6) Layanan Perkantoran 

1) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran gaji, tunjangan dan uang lembur 

pegawai, serta operasional pemeliharaan pekantoran menjadi tanggung 

jawab Sekretaris Badan untuk Kantor Pusat, Bagian Umum untuk tingkat UPT 

BBKP, Kepala Tata Usaha untuk tingkatan UPT BKP dan Kepala Urusan Tata 

Usaha untuk tingkatan UPT SKP. 

2) Pembayaran gaji dikelola oleh Pelaksana Administrasi Belanja Pegawai. 

3) Operasional pemeliharaaan sarana dan prasarana fisik hanya digunakan untuk 

menjaga aset supaya dapat digunakan sesuai dengan peruntukkannya, bukan 

untuk menambah nilai. 

4) Kendaraan operasional atau aset lain dengan biaya pemeliharaan yang besar 

untuk selanjutnya agar diusulkan untuk dihapuskan dari daftar inventaris dan 

tidak dialokasikan biaya pemeliharaannya 
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B. HAL-HAL YANG DIBATASI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN 2019 

 

Hal-hal yang dibatasi dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2019, meliputi: 

1. Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian 

kantor/proyek dan sejenisnya, dibatasi pada hal-hal yang sangat penting, dilakukan 

sesederhana mungkin. Dan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas negara. 

2. Pemasangan telepon khusus untuk Kantor induk kecuali adanya pembangunan gedung 

kantor induk baru atau adanya perubahan organisasi baru. 

3. Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang untuk pelaksanaan 

tupoksi (antara lain : mess, wisma, rumah dinas, gedung pertemuan), kecuali 

gedung/bangunan khusus (antara lain : laboratorium, gudang). 

4. Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali : 

a. Kendaraan fungsional/operasional lapangan 

b. untuk satker baru yang sudah ada ketetapan Menpan dan pengadaannya dilakukan 

secara bertahap sesuai dana yang tersedia. 

 

Kegiatan/sub kegiatan yang tidak dapat ditampung dalam pelaksanaan Anggaran 

Tahun 2019 (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.02/2008) adalah : 

1. Perayaan atau peringatan hari besar, hari raya dan hari ulang tahun kementerian 

negara/lembaga;  

2. Pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga; 

3. Pesta untuk berbagai peristiwa dan POR (Pekan Olah Raga) pada kementerian 

negara/lembaga; 

4. Pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan sejenis/serupa dengan yang tersebut 

diatas; 

5. Kegiatan yang memerlukan dasar hukum berupa PP/Perpres, namun pada saat 

penelaahan RKA-KL belum ditetapkan dengan PP/Perpres. 

6. Kegiatan-kegiatan yang bukan merupakan tugas pokok dan fungsi 

7. Kegiatan-kegiatan yang bukan merupakan kebijakan Barantan 

8. Pengadaan alat music, Teropong, Senjata api 

9. Penyelenggaraaan KORPRI, Hari Pangan Sedunia 
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C. OPERASIONAL PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUP BADAN 

KARANTINA PERTANIAN 

 

Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) Kantor Pusat Badan Karantina 

Pertanian melakukan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Pemantauan dan Pembinaan SPI di UPT lingkup Badan Karantina Pertanian, dengan 

melihat : 

- Kinerja Satlak PI UPT, 

- Pengamanan asset UPT, 

- Pemantauan terhadap TGR yang masih ada di UPT. 

2. Revisi (update) SK Satlak PI. 

3. Penyusunan check list 5 unsur SPI terhadap kegiatan strategis kantor pusat dan UPT. 

4. Pendampingan terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa. 

5. Pemeriksaan silang terhadap kegiatan-kegiatan strategis di Kantor Pusat. 

6. Penyempurnaan Juklak SPI. 

7. Penyempurnaan SOP Satlak PI Barantan. 

8. Koordinasi Satlak PI Triwulanan. 

9. Evaluasi Satlak PI. 

Adapun Satlak PI di lingkup UPT Badan Karantina Pertanian melakukan beberapa hal sebagai 

berikut : 

1. Revisi (update) SK Satlak PI. 

2. Menyiapkan check list 5 unsur SPI terhadap pelaksanaan kegiatan strategis UPT antara 

lain : 

- Pelaksanaan Tindakan 8 P di UPT, 

- Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar HPHK/OPTK, 

- Pelaksanaan Koleksi HPHK/OPTK, 

- Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, 

- Pelaksanaan pengendalian asset di UPT. 

3. Perjalanan monitoring di wilker lingkup UPT. 

4. Pelaporan triwulanan kegiatan Satlak PI sesuai dengan format dalam Pedum SPI 

Kementerian Pertanian. 

 

 

 

 



Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Badan Karantina Pertanian Tahun 2019                            98 

 

D. PELAPORAN  

Sesuai dengan PP No.29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah dan Permenpan RB No.53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, 

bahwa Setiap Instansi Pemerintah wajib membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIN) paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir (di tingkat Kementerian). 

Untuk itu laporan LAKIN satker harus masuk ke Eselon I paling lambat 1 bulan setelah 

berakhirnya tahun anggaran. 
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BAB  VI 

MONITORING, EVALUASI DAN 

PENGAWASAN 
 

Monitoring dan evaluasi ditujukan untuk mengetahui keberhasilan  kegiatan yang 

sudah dilaksanaan, sebagai bahan pertimbangan untuk  menentukan perencanaan program 

yang akan datang. 

 

Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan di daerah akan dilakukan oleh 

Kepala Badan Karantina Pertanian dengan tujuan: 

1. Mengetahui perkembangan/kemajuan pelaksanaan program pembangunan 

Pengkarantinaan; 

2. Mengetahui sedini mungkin apabila terjadi hambatan serta memberikan saran pemecahan; 

3. Mencegah dan meminimalisasi terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam 

pelaksanaan kegiatan pembangunan; 

4. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian kesesuaian perencanaan, pelaksanaan 

dan pencapaian hasil kegiatan; 

5. Memperoleh masukan bagi penyempurnaan program dan sebagai acuan kegiatan tahun 

yang akan datang. 

 

Pengawasan internal terhadap pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Kuasa 

Pengguna Anggaran (pengawasan Melekat), eselon I, serta pengawasan eksternal yang 

dilakukan aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal dan atau BPK). Untuk kegiatan di 

daerah apabila dilakukan pemeriksaan oleh aparat fungsional, diharapkan agar: 

1. Melaporkan dimulainya kegiatan tersebut ke Pusat cq. Sekretaris Badan Karantina 

Pertanian; 

2. Melaporkan temuan sementara hasil pemeriksaan ke pusat cq. Sekretaris Badan Karantina 

Pertanian; 

3. Mengirimkan bahan tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ke Pusat. 
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BAB  VII 

PENUTUP 
 

Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Badan Karantina Pertanian 
Tahun Anggaran 2019 ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam rangka  
kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada lingkup Badan Karantina 
Pertanian tahun 2019. 

 
Pedoman ini masih bersifat umum, sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut secara 

terpisah dalam bentuk Juklak/Juknis yang lebih terinci  pada masing-masing UPT, disesuaikan 
dengan tupoksi masing-masing. 
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