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KATA PENGANTAR 

 

Dalam rangka pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, serta penjabaran Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Badan Karantina 

Pertanian (BARANTAN) telah menetapkan Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian Tahun 

2020-2024 pada tahun 2019. 

Mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dalam pelaksanaan pembangunan 

nasional dan pembangunan pertanian sejak tahun 2020 sampai tahun 2024, diperlukan langkah-

langkah terobosan yang bukan merupakan upaya terpisah dari kebijakan sebelumnya, tetapi 

merupakan upaya terintegrasi yang saling memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan 

karantina pertanian, terutama untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap kelestarian 

sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan, lingkungan, dan keanekaragaman hayati, serta 

keamanan pangan. Badan Karantina Pertanian akan meningkatkan peran guna melakukan mitigasi 

gangguan terhadap ketahanan pangan melalui perlindungan kelestarian sumberdaya alam hayati 

hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), dan organisme 

pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), kemudian mendukung terwujudnya keamanan pangan, 

memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar 

komoditas pertanian, serta meningkatkan citra dan kualitas pelayanan publik. 

Sehubungan dengan hal tersebut Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari telah melakukan 

review Rencana kegiatan strategis yang disusun tahun 2020-2024 dengan menetapkan visi, misi, 

tujuan, sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama, program dan kegiatan, serta anggaran yang 

diperlukan dalam rencana strategis Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari 2020-2024 dengan 

mengacu pada Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian 

Rencana Strategis Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari Tahun 2020- 2024 ini 

selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

pembangunan karantina pertanian di wilayah kerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari 

pada tahun 2020-2024. Diharapkan pembangunan karantina pertanian dapat meningkatkan 

kontribusi terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. 

 

 

Kendari,        Desember  2020 

Kepala , 

 

 

N. Prayatno Ginting, SP, MM 

NIP 197007021998031003 
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BABI 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. KONDISI UMUM 

 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan 

Tumbuhan mengamanatkan penyelenggaraan karantina hewan, karantina ikan dan 

karantina tumbuhan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati di Indonesia 

dari ancaman hama dan penyakit hewan, ikan serta organisme pengganggu tumbuhan. 

Dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, dibentuklah Badan Karantina 

Pertanian (Barantan), unit eselon I di bawah Kementerian Pertanian Republik 

Indonesia yang bertugas untuk menyelenggarakan perkarantinaan pertanian dan 

pengawasan keamanan hayati. Balai Karantina Pertanian Kelas (BKP) II Kendari 

merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian. 

    Balai Karantina Pertanian Kerlas II yang merupakan salah satu Unit 

Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian bertanggungjawab atas 

pelaksanaan perkarantinaan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Balai Karantina 

Pertanian Kelas II Kendari selalu berusaha secara terus menerus meningkatkan 

kinerjanya sebagai upaya mendukung tugas pokok dan fungsi karantina 

pertanian secara nasional. Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari 

memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan bagi media pembawa 

HPHK dan media pembawa OPTK yang dilalulintaskan melalui tempat-tempat 

pemasukan dan pengeluaran di Provinsi Sulawesi Tenggara, baik dalam lalu lintas 

domestik maupun ekspor/impor. 

 

Layanan yang diberikan oleh BKP Kelas II Kendari berupa sertifikasi media 

pembawa HPHK (MP-HPHK) dan media pembawa OPTK (MP-OPTK) yang 

dilalulintaskan melalui bandar udara, pelabuhan, dan kantor pos di Provinsi 

Sulawesi Tenggara. Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari melaksanakan 

http://karantina.pertanian.go.id/
http://karantina.pertanian.go.id/
http://pertanian.go.id/
http://pertanian.go.id/
http://kendari.karantina.pertanian.go.id/media-pembawa-hphk/
http://kendari.karantina.pertanian.go.id/media-pembawa-hphk/
http://kendari.karantina.pertanian.go.id/media-pembawa-optk/
http://kendari.karantina.pertanian.go.id/wilayah-kerja/
http://kendari.karantina.pertanian.go.id/wilayah-kerja/
http://kendari.karantina.pertanian.go.id/media-pembawa-hphk/
http://kendari.karantina.pertanian.go.id/media-pembawa-hphk/
http://kendari.karantina.pertanian.go.id/media-pembawa-optk/
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kegiatan operasional di beberapa wilayah kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara 

sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran 

Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu 

Tumbuhan Karantina. Wilayah atau tempat pemasukan dan pengeluaran media 

pembawa HPHK dan OPTK yang menjadi tanggung jawab  Balai Karantina 

Pertanian Kelas II Kendari meliputi Pelabuhan Nusantara/Bungkutoko, Bandara 

Haluoleo, Kantor Pos Kendari, Pelabuhan Kolaka/Bandara Sangia Ni Bandera, 

Pelabuhan Tobaku, Pelabuhan Raha, Pelabuhan Bau-Bau / Bandara 

Betoambari, Pelabuhan Wakatobi dan Pelabuhan Kabaena 

 

Dalam perkembangan Perencanaan dan strategi pembangunan 

pertanian 2015-2019, dukungan Barantan diwujudkan dalam pencapaian 

sasaran strategis yaitu : Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas 

pertanian nasional; Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis 

nasional; Terkendalinya penyebaran OPTK pada tumbuhan; Terkendalinya 

penyebaran HPHK pada Hewan; Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah di lingkup Barantan dan Meningkatnya kualitas layanan publik 

Barantan. 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. 



RENSTRA BKP KELAS II KENDARI 2020-2024 6 
 

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN 

Potensi 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki 

keanekaragaman hayati tertinggi di dunia dan dikenal sebagai pusat 

keanekaragaman hayati dunia sehingga Indonesia memiliki potensi 

sumberdaya alam yang sangat besar dan sangat penting dalam pembangunan 

pertanian. Meskipun luas daratan Indonesia hanya 13 % dari total luas daratan 

di dunia, namun 10% spesies tumbuhan berbunga, 12 % spesies mamalia, 16 

% reptil dan amphibi, dan 17 % burung di dunia terdapat di Indonesia. Dibidang 

sumber daya pertanian, Indonesia memiliki kekayaan lebih dari 5000 jenis 

jamur, 400 jenis tanaman penghasil buah, 370 jenis tanaman penghasil 

sayuran, 70 jenis tanaman berumbi, 60 jenis tanaman penyegar dan 55 jenis 

tanaman rempah. 

Indonesia juga memiliki sumberdaya biofisik yang cukup beragam 

untuk mendukung pengembangan pertanian antara lain adalah ketersedian 

tanah, hara, dataran rendah dan tinggi, curah hujan yang merata di sebagian 

wilayah, sinar matahari yang terus menyinari sepanjang tahun, kelembaban 

udara dan organisme-organisme, serta setidaknya memiliki 47 ekosistem 

alami yang berbeda. 

Indonesia merupakan negara sangat kaya akan sumber daya alam, 

namun dibalik kekayaan tersebut juga membawa konsekuensi untuk 

mengamankan kekayaan tersebut dari segala ancaman diantaranya adalah 

ancaman masuknya hama dan penyakit hewan dan tumbuhan berbahaya yang 

dapat merusak kekayaan alam di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Semakin tingginya lalu lintas komoditas pertanian melalui perdagangan 

ataupun pergerakan manusia, baik dari luar negeri maupun antar area di dalam 

wilayah RI membawa konsekuensi semakin tingginya risiko penyebaran hama 

dan penyakit hewan dan tumbuhan yang terbawa pada komoditas pertanian 

yang dialulintaskan melalui Provinsi Sulawesi Tenggara, maka potensi 

ancaman yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya alam, 

ketenteraman dan kesehatan masyarakat, kesehatan pangan, produksi sektor 

pertanian serta lingkungan juga akan meningkat. Badan Karantina Pertanian 

yang melaksanakan fungsi menjaga kelestarian sumber daya alam hayati 
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hewani dan nabati perlu meningkatkan kesiapannya dalam penyelenggaraan 

perkarantinaan di kedua bandara tersebut antara lain untuk mencegah: 1) 

masuk dan tersebarnya ancaman terhadap kesehatan hewan dan tumbuhan; 

2) jenis asing invasif (invasive species); 3) penyakit Zoonosis; 4) Bioterorism; 

5) pangan yang tidak sehat termasuk Genetic Modified Organism (GMO) yang 

belum diidentifikasi keamanannya; 6) kelestarian plasma 

nutfah/keanekaragaman hayati; 7) hambatan teknis perdagangan; dan 8) 

ancaman terhadap kestabilan perekonomian nasional. 

Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari yang merupakan unit pelaksana 

teknis Badan Karantina Pertanian yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 

perkarantinaan hewan dan tumbuhan harus mampu menjalankan tugas dan 

fungsinya untuk menjalankan sistem perkarantinaan hewan dan tumbuhan di 

Provinsi Sulawesi Tenggara, agar lalu-lintas media pembawa HPHK maupun 

OPTK yang dilalu-lintaskan memperoleh jaminan mutu dan terbebas dari 

HPHK, OPTK serta aman untuk dikonsumsi. Selain itu juga harus mampu 

melaksanakan kegiatan pengawasan dan sertifikasi impor dan ekspor, 

verifikasi dan audit kesesuaian persyaratan teknis dalam rangka mewujudkan 

daya saing pasar internasional serta sertifikasi antar area yang cepat, mudah, 

murah dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina 

Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan 

karantina, diamanahkan bahwa perlunya kekayaan tanah air dan wilayah 

Negara Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam hayati untuk dijaga, 

dilindungi dan dilestarikan dari ancaman dan gangguan media pembawa Hama 

Penyakit Hewan Karantina Hama (HPHK) dan Organisme Pengganggu 

Tumbuhan Karantina (OPTK).Adanya perjanjian-perjanjian internasional yang 

mengatur tentang tata cara dan prosedur perdagangan yang terkait dengan 

perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan serta 

lingkungan hidup dan keamanan hayati mengharuskan Balai Karantina 

Pertanian Kelas II Kendari dalam penyelenggaraan kegiatan perkarantinaan di 

Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel 

serta teknik dan metode yang tepat dalam rangka: a) mencegah masuknya 

HPHK dan OPTK kedalam wilayah Negara Republik Indonesia serta dari satu 

area ke area lain didalam wilayah Negara Republi Indonesia, b) mencegah 
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keluarnya HPHK keluar negeri, c) mencegah keluarnya OPTK tertentu dari 

wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri apabila dipersyaratkan oleh 

Negara tujuan. 

Keberhasilan penyelenggaraan perkarantinaan di Provinsi Sulawesi 

Tenggara  tidak terlepas dari faktor pendukung yang memadai. Luasnya 

wilayah pengawasan di Provinsi Sulawesi, membutuhkan tenaga pengawas 

fungsional karantina hewan dan tumbuhan yang cukup banyak dan yang 

berkualitas. Jumlah dan kualitas sumberdaya manusia yang saat ini dimiliki oleh 

Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari masih jauh dari jumlah ideal yang 

seharusnya dimiliki dalam rangka penyelenggaraan perkarantinaan di Provinsi 

Sulawesi Tenggara. 

Berdasarkan analisa kebutuhan pegawai, maka Balai Karantina Pertanian 

Kelas II Kendari minimal harus diperkuat sebanyak 100 personil untuk 

melaksanakan pengawasan ekspor, impor dan antar area. sehingga agar 

penyelenggaraan perkarantinaan dapat berjalan optimal maka perlu dilakukan 

penambahan jumlah personil. 

Tuntutan penyelenggaraan pelayanan public guna mewujudkan good 

government dan clean government sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 

Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 

penerapan pelayanan pemerintah yang terstandar dan telah melibatkan 

masyarakat yang dilayani merupakan suatu keniscayaan, oleh karena itu 

pelayanan karantina di Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari harus sesuai 

standar yang telah ditetapkan dalam rangka pemberian jaminan pelayanan 

yang pasti, transparan dan akuntabel. Ketersediaan sarana dan prasarana 

pelayanan termasuk ketersediaan laboratorium uji yang memadai di Balai 

Karantina Pertanian Kelas II Kendari sudah merupakan keharusan. 

Laboratorium dengan metode pengujian yang telah terakreditasi SNI ISO/IEC 

17025:2017, Penerapan layanan bebas dari pungli ISO SMAP 37001:2016, 

layanan prima ISO 9001:2008 dan pelayanan yang sesuai dengan standar 

pelayanan publik akan selalu dilakukan evaluasi dan perbaikan secara 

berkelanjutan (continual improvement). 

 

Permasalahan 
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a. Implementasi terhadap PP No. 82/2000 dan PP No. 14/2002 belum maksimal 

b. Regulasi yang ada belum mengikuti perkembangan situasi dan kondisi saat ini. 

c. Sistem  pelayanan  dan  pengawasan  pelaksanaan  perkarantinaan belum 

optimal. 

d. Hasil uji standar dan uji terap yang masih belum optimal 

e. Sistem informasi data belum akurat 

f. Kualitas, kompetensi dan jumlah SDM masih memerlukan peningkatan 

mengikuti meningkatnya beban kerja operasional 

g. Sarana/ prasarana operasional perlu penataan, peningkatan kualitas sesuai 

standar dan peruntukkannya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat 

h. Alokasi anggaran operasional masih terbatas 

 

Lingkungan stratejik yang terus berkembang mempengaruhi pencapaian sasaran 

pelaksanan kegiatan perkarantinaan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam 

analisa lingkungan strategis 
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beberapa faktor yang mendukung tingkat keberhasilan pelaksanaan 

perkarantinaan antara lain: 

 

A. Kekuatan (Strength) 

✓ Telah dimilikinya peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan 

Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari dalam melaksanakan 

operasional karantina pertanian di Bandara Internasional Soekarno Hatta 

yaitu Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, 

Ikan dan Tumbuhan; 

✓ Karantina Pertanian merupakan unsur CIQS (Custom, Immigration, 

Quarantine dan Security) yang harus ada disetiap pintu-pintu pemasukan 

dan pengeluaran antar negara; 

✓ Memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk pelaksanaan 

kegiatan sistem perkarantinaan di Bandara Internasional Soekarno Hatta; 

✓ Memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kemitmen dan 

kapabilitas yang tinggi, serta skill yang baik disebabkan strata pendidikan 

yang memadai; 

✓ Status kelembagaan Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari; 

✓ Terjalin kerjasama yang baik antar instansi terkait di Provinsi Sulawesi 

Tenggara 

✓ Telah dimilikinya laboratorium karantina hewan dan karantina tumbuhan 

yang representative yang mampu mendeteksi terhadap HPHK/OPTK 

yang terkontaminasi pada media pembawa; 

✓ Dimilikinya instalasi karantina hewan dan karantina tumbuhan yang 

representative; 

✓ Dimilikinya sistem informasi yang mampu memberikan akses data setiap 

saat selama 24 jam sehari; 

✓ Telah terimplementasikannya sistem SAKTI, SIMAK-BMN, SIM-ASN, Iq- 

fast, Simonev, NSW, PPK On line; 

✓ Telah terimplementasikannya jaringan LAN, internet, Flight Schedule 

penerbangan dan data cetak arus lalu-lintas komoditas wajib periksa 

karantina; 

✓ Telah terimplementasikannya On Farm Inspection; 
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✓ Telah terimplementasikannya In Line Inspection; 

✓ Terakreditasinya laboratorium SNI 17025:2017 di Balai Karantina 

Pertanian Kelas II Kendari; 

✓ SMM ISO 9001-2008 dan SPP penyelenggaraan karantina pertanian di 

Provinsi Sulawesi Tenggara 

✓ SMM ISO 37001-2016 pelayanan anti penyuapan, gratifikasi dan pungli 

✓ Sistem informasi melalui pelayanan cepat 
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B. Kelemahan (Weaknesses) 

 

✓ Anggaran kegiatan yang terbatas dibandingkan dengan kebutuhan; 

✓ Kurangnya jumlah pegawai dibandingkan jumlah pintu-pintu 

pemasukan yang harus dilakukan pengawasan selama 24 jam; 

✓ Masih kurangnya jumlah tenaga laboratorium; 

✓ Belum adanya MOU antara penggunaan X-Ray bersama antara institusi 

yang berkepentingan; 

✓ Lambatnya penambahan jumlah pegawai yang memiliki kualifikasi yang 

dibutuhkan; 

✓ Masih belum optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana yang telah 

dimiliki; 

✓ Belum optimalnya sistem informasi dalam rangka untuk mendukung 

pengawasan karantina pertanian; 

✓ Belum optimalnya tindak lanjut terhadap pelaku pelanggaran peraturan 

karantina pertanian; 

✓ Belum sempurnanya fasilitas instalasi karantina hewan dan karantina 

tumbuhan; 

✓ Budaya kerja SDM belum sepenuhnya memadai sebagai upaya sistem 

manajemen pelayanan prima. 

C. Peluang (Opportunities) 

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas 

II Kendari antara lain : 

✓ Meningkatnya komitmen pemerintah kepada karantina pertanian 

sebagai upaya mengamankan ketahanan pangan nasional; 

✓ Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan pangan yang sehat dan 

layak konsumsi; 

✓ Meningkatnya isu tentang Bio Terorism yang mampu menghancurkan 

perekonomian nasional; 

✓ Tersedianya forum komunikasi dan koordinasi dengan 

organisasi/instansi terkait di Provinsi Sulawesi Tenggara; 

✓ Adanya dukungan dari Gubernur, Bupati, Walikota, TNI/POLDA 

Sulawesi Tenggara, Bea Cukai dan instansi terkait lainnya di Provinsi 

Sulawesi Tenggara; 
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D. Tantangan yang dihadapi (Threats) 

✓ Tingginya frekuensi lalu-lintas media pembawa yang meningkatkan 

resiko pemasukan HPHK/OPTK ke wilayah RI melalui Bandara 

Soekarno Hatta; 

✓ Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian sumber daya 

alam hewani dan nabati yang mengkibatkan banyaknya upaya 

penyelundupan flora dan fauna yang dilindungi keluar negeri; 

✓ Tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparat pemerintah sebagai 

upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good govermence) dan 

pemerintahan yang bersih (clean govermence); 

✓ Tuntutan pelayanan prima masyarakat terhadap karantina pertanian; 

✓ Tuntutan penyelenggaraan karantina yang memenuhi standar 

internasional; 

✓ Meningkatnya ancaman penyakit zoonosis dan penyakit eksotik; 

✓ Meningkatnya upaya pemasukan secara ilegal komoditas wajib periksa 

karantina ke wilayah Republik Indonesia; 

✓ Diijinkannya pemasukan komoditas pertanian dari negara yang 

berpotensi masuknya HPHK/OPTK. 
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BAB II 

TUGAS, FUNGSI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

 

Tugas, Fungsi, Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar Karantina Pertanian selaras 

dengan dengan Visi Misi dan Tujuan Pembangunan Nasional dan Badan Karantina 

Pertanian sebagai berikut: 

2.1  Tugas Dan Fungsi 

 

Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 

operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani 

dan nabati. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, BKP Kelas II Kendari 

menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan; 

2. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, 

penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan 

karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK); 

3. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK; 

4. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK; 

5. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati; 

6. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan; 

7. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati 

hewani dan nabati; 

8. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina hewan dan 

tumbuhan; 

9. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-

undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati 

hewani dan nabati; 

10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga 
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2.1  VISI 

Visi merupakan gambaran tentang masa depan realistis yang akan dicapai 

yang dipilih dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Rumusan umum 

mengenai kondisi ideal yang diinginkan harus bersifat terjangkau, dipercaya, 

meyakinkan serta mengandung daya tarik sehingga memberikan motivasi kepada 

seluruh pegawai untuk meningkatkan kinerjanya. Selain yang tersebut diatas visi 

juga sekaligus merupakan refleksi kondisi internal dan sekaligus potensi 

kemampuan serta keliatan (fleksibility) organisasi dalam menghadapi tantangan 

masa depan.Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Balai Karantina Pertanian Kelas 

II Kendari yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina 

Pertanian, maka visi Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari adalah : 

 

" Menjadi instansi yang tangguh dan terpercaya di Sulawesi Tenggara dalam 

perlindungan kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan, lingkungan, 

dan keanekaragaman hayati serta keamanan pangan” 

 

Pengertian Tangguh dan Terpercaya adalah responsif terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan dan setiap tindakan karantina pertanian yang 

dilaksanakan di Balai Besar Karantina Pertanian selalu berdasarkan peraturan 

nasional maupun internasional serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 

(Scientific justified). 

 

Dalam rangka mencapai Visi tersebut maka seluruh petugas karantina di Balai 

Besar Karantina dituntut untuk memiliki semangat untuk : 

 

a. Menjadi benteng terdepan yang harus mampu melindungi Indonesia dari 

ancaman masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK dari luar negeri dan dari 

suatu area ke area lain di dalam negeri dan mampu melaksanakan peraturan 

perundang-undangan secara tegas dan konsekuen; 

b. Memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi pada tugas pokok dan fungsi; 

c. Jujur dan bertanggungjawab serta kreatif dalam melaksanakan tugas dan 

tuntutan masyarakat; 
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2.2. MISI 

Berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam pelaksanaan undang-

undang, Peraturan pemerintah, serta penjabaran misi pembangunan nasional, 

maka misi Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari adalah: 

 

1. Melindungi kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan di Provinsi 

Sulawesi Tenggara dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan 

Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK). 

2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan. 

3. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses 

pasar komoditas pertanian. 

4. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik. 

 

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

Tujuan dan sasaran strategis merupakan penjabaran dari pernyataan 

visi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan diformulasikan 

tujuan strategis, Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari akan dapat secara 

tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam 

memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu yang telah ditentukan. 

 

A. TUJUAN STRATEGIS 

Kebijakan pertanian dalam menjabarkan visi misi Badan 

Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, bisa dilihat dalam tujuan 

Badan Karantina Pertanian Pertanian 2020-2024 adalah sebagai 

berikut : 

1. Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari ancaman 

HPHK dan OPTK 

2. Terjaminnya keamanan produk pertanian hewan dan tumbuhan 

3. Terwujudnya daya saing Komoditas pertanian bertaraf internasional 
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4. Terwujudnya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan 

5. Terwujudnya pelayanan prima 

 

Tujuan Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari adalah: 

 

1. Terjaganya sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan 

HPHK dan OPTK yang terkontaminasi melalui media pembawa HPHK dan 

OPTK yang dilalulintaskan di Provinsi Sulawesi Tenggara; 

2. Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan 

tumbuhan yang dilalulintaskan di Provinsi Sulawesi Tenggara; 

3. Terselenggaranya importasi dan percepatan eksportasi melalui 

pencegahan masuk dan keluarnya media pembawa HPHK dan OPTK 

yang dilalulintaskan di Provinsi Sulawesi Tenggara; 

4. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan 

perkarantinaan di Provinsi Sulawesi Tenggara; 

5. Terwujudnya pelayanan prima karantina pertanian di Provinsi Sulawesi 

Tenggara. 

 

B. SASARAN STRATEGIS 

Sasaran strategis merupakan kondisi yang inginkan dan dapat dicapai 

oleh Badan Karantina Pertanian. Penyusunan dan penentuan sasaran 

strategis ini menggunakan metode Balance Scorecard (BSC) dengan 

pendekatan empat perspektif yaitu stakeholders, customer, internal 

process dan learning and growth perspective. Sasaran Strategis yang ingin 

dicapai dalam periode 2019-2024 adalah 

Sasaran Kegiatan (SK) adalah kondisi yang ingin dicapai secara nyata 

oleh Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari dalam pembangunan lima 

tahun mendatang sebagai dampak/ hasil (outcome) dari program/kegiatan 

yang mengacu pada sasaran strategis Kementerian Pertanian. Menurut 

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala 

Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan 

Penelahaan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, kedudukan 

Sasaran Strategis berada pada level kementerian. Sedangkan pada level 
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eselon III, dalam hal ini Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari, maka 

istilah yang dipergunakan adalah Sasaran Kegiatan (SK), untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1 berikut: 
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Gambar 1. Hubungan Kerangka Logis Kementerian/Lembaga dengan Pencapaian 

Pembangunan Nasional (Sumber: PMPPN/Ka Bappenas RI No. 5 Tahun 

2019) 

 

 

Selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan pada Undang- 

undang 21 tahun 2019, RPJP dan RPJMN Nasional serta Renstra Badan 

Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, Sasaran Kegiatan (SK) dan indikator 

Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari adalah: 

 

1. SASARAN KEGIATAN 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Karantina, dan 

kepatuhan masyarakat dengan jumlah indikator antara sebagai berikut : 

indikator kinerja sasaran kegiatan IKSK.1. Jumlah komoditas hewan, 

tumbuhan dan keamanan hayati yang sesuai persyaratan melalui tempat 

pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan, 

indikator kinerja sasaran kegiatan IKSK.2. Jumlah temuan ketidaksesuaian 

Hayati pada komoditas pertanian yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ 

pengeluaran ; 
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indikator kinerja sasaran kegiatan IKSK.3 Jumlah Jenis temuan HPHK & 

OPTK pada komoditas pertanian yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ 

pengeluaran; 

indikator kinerja sasaran kegiatan IKSK.4 Jumlah komoditas pertanian yang 

sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan; indikator kinerja sasaran 

kegiatan IKSK.5 Jumlah penyelesaian kasus Pelanggaran Perkarantinaan 

sampai P21. 

2. SASARAN KEGIATAN 2: Terwujudnya Birokrasi Karantina Pertanian yang Efektif, 

Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan jumlah indikator antara 

sebagai berikut : indikator kinerja sasaran kegiatan IKSK.6 Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) atas layanan publik BKP Kelas II Kendari 

3. SASARAN PROGRAM 3: Terkelolanya Anggaran Karantina Pertanian  secara 

Efisien dan Akuntabel dengan jumlah indikator antara sebagai  berikut : indikator 

kinerja sasaran kegiatan IKSK.7 Nilai Kinerja Keuangan pada BKP Kelas II Kendari. 

 

Sasaran tersebut disusun dalam peta strategi Badan Karantina Pertanian dan 

keterkaitannya dengan strategi di tingkat Kementerian Pertanian serta RPJMN 

2020-2024 sebagaimana Gambar 2. 
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Gambar 2. Peta strategi Badan Karantina Pertanian dan keterkaitannya 

dengan strategi di tingkat Kementerian Pertanian serta RPJMN 2020 -

2024
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2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Indikator kinerja utama (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas 

keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, 

sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama 

 

 

No. 

 

Sasaran 

Kegiatan 

 

Indikator Kinerja 

 

Penjelasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meningkatnya 

Kualitas 

Pelayanan 

Karantina, dan 

kepatuhan 

masyarakat 

Jumlah komoditas pertanian 

yang sesuai persyaratan 

melalui tempat pemasukan/ 

pengeluaran 

yang ditetapkan 

menghitung jumlah 

sertifikat impor & antar 

area 

Jumlah temuan 

ketidaksesuaian persyaratan 

keamanan Hayati pada 

komoditas pertanian yang 

dilalulintaskan di tempat 

pemasukan/ pengeluaran 

menghitung jumlah 

Notifikasi atas 

Ketidaksesuaian 

(NNC) Kemananan 

Hayati komoditas 

pertanian 

 

Jumlah Jenis temuan HPHK & 

OPTK pada komoditas 

pertanian yang dilalulintaskan 

di tempat pemasukan/ 

pengeluaran 

 

menghitung jumlah 

Jenis temuan HPHK 

& OPTK pada 

komoditas pertanian 

Jumlah komoditas pertanian 

yang sesuai dengan 

persyaratan karantina negara 

tujuan 

menghitung jumlah 

sertifikat karantina 

ekspor 



RENSTRA BKP KELAS II KENDARI 2020-2024 20  

Jumlah penyelesaian kasus 

Pelanggaran Perkarantinaan 

sampai P21 

menghitung 

kasus yang 

diselesaikan 

sampai P21 

2. Terwujudnya 

Birokrasi 

Karantina 

Pertanian yang 

Efektif, Efisien, 

dan Berorientasi 

pada Layanan 

Prima 

Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) atas layanan publik BKP 

Kelas II Kendari 

berdasarkan Nilai IKM 

hasil survey IKM 

 

 

3. 

 

 

Terkelolanya 

Anggaran 

Karantina 

Pertanian 

secara Efisien 

dan Akuntabel 

 

 

Nilai Kinerja Keuangan publik 

BKP Kelas II Kendari 

 

 

penghitungan nilai 

kinerja berdasarkan 

PMK 214/2017 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

 

Kebijakan pembangunan pertanian dan pangan pada periode 2020-2024 

merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya dengan menitikberatkan kepada 

pembangunan pertanian menuju pertanian industri, dari sistem pertanian tradisional 

menuju sistem pertanian modern. Pertanian modern sejalan dengan revolusi industri 

4.0 sehingga pertanian yang dikembangkan memiliki ciri: memproduksi sesusai 

kebutuhan, bernilai ekonomi tinggi, produktivitas tinggi dan ramah lingkungan. 

Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari dihadapkan kepada tugas fungsi utama 

yang diamanahkan dalam Undang-Undang No.21 tahun 2019 sekaligus mendukung 

pencapaian sasaran Badan Karantina Pertanian sebagaimana dituangkan dalam 

strategi Kementerian Pertanian. Untuk mencapai hal tersebut, sasaran Badan 

Karantina Pertanian dalam lima tahun mendatang tergambar dalam peta strategi 

sebagai berikut : 

 

         Gambar 4. Peta Strategi 2020 – 2024 Badan Karantina Pertanian 
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Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam 

periode 2020- 2024 adalah : 

 

Perpektif Stakeholder 

SS.3. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional 

1. Penurunan Volume Impor untuk Produk Pertanian Nasional 

2. Pertumbuhan Volume Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional 

3. Rasio Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan terhadap 

Total Komoditas Ekspor Pertanian 

SS4. Terjaminnya Kualitas dan Keamanan Pangan Strategis Nasional dengan 

indikator kinerja: 

1. Jumlah Kasus Pangan Segar Strategis Nasional yang Membahayakan 

Kesehatan Manusia 

2. Dietary Diversity Score (DSS) 

3. Rasio  Kasus Komoditas Pertanian yang Diselesaikan terhadap Total 

Kasus Komoditas Pertanian 

SS7. Pengendalian Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan 

1. Rasio Serangan OPT dan DPI yang Ditangani terhadap Luas Serangan 

OPT dan DPI 

2. Rasio penyebaran OPTK yang terpantau terhadap jumlah OPTK yang 

harus dicegah masuk dan tersebarnya di Indonesia 

3. Rasio Wilayah yang Terbebas dari Penyakit Hewan Menular Strategis 

terhadap Total Wilayah yang Terdampak Penyakit Hewan Menular 

Strategis 

4. Rasio penyebaran HPHK yang terpantau terhadap jumlah HPHK yang 

harus dicegah masuk dan tersebarnya di Indonesia 

 

Perspektif Customer 

 

SP.1 Aman dari Ancaman OPTK/HPHK & Keamanan Hayati : 

 

1. Rasio tindakan karantina terhadap temuan OPTK pada komoditas 

pertanian di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan. 
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2. Rasio tindakan karantina terhadap temuan OPTK pada komoditas 

pertanian di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan 

3. Rasio tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian keamanan hayati 

nabati di tempat pemasukan 

4. Rasio tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian keamanan hayati 

hewani di tempat pemasukan 

 

SP.2 Peningkatan Daya Saing Komoditas Pertanian : 

 

1. Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap 

total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat 

pengeluaran yang ditetapkan 
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Perspektif Internal Proses 

 

SP.3 Tindakan Karantina, Pengawasan & Pengendalian yang Efektif dan Efisien : 

1. Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina 

terhadap total komoditas hewan dan tumbuhan yang diperiksa melalui 

tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan 

2. Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina 

negara tujuan terhadap total komoditas ekspor hewan dan tumbuhan yang 

diperiksa melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan. 

3. Rasio kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan terhadap total 

kasus komoditas pertanian strategis 

 

SP.4 Prasarana dan Sarana Karantina yang sesuai kebutuhan : 

1. Rasio Prasarana dan Sarana Karantina yang tersedia terhadap Prasarana 

dan Sarana yang dibutuhkan 

 

Perspektif Learn and Growth 

 

SS9. Terwujudnya Aparatur Kementerian Pertanian yang Profesional, dengan 

indikator kinerja: 

5. In

de

ks 

Pr

of

es

io

na

lit

as 

A

S
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N 

 

SS10. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan 

Berorientasi pada Layanan Prima, dengan indikator kinerja: 

6. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian 

 

SS11. Sistem Informasi Manajemen Kementerian Pertanian yang Andal, dengan 

indikator kinerja: 

7. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian 

Pertanian 

 

SS12. Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian secara Efisien dan Akuntabel, 

dengan indikator kinerja: 

8. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian 

 

 Peningkatan pelaksanaan perkarantinaan diwujudkan dalam bentuk 

upaya-upaya yaitu penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan pengembangan 

infrastruktur (sarana/ prasarana) yang disebut dengan 3 (Tiga) Pilar sebagai berikut: 

1. Penguatan Kelembagaaan : 

a. Tersedianya kebijakan teknis karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati 

b. Tersedianya kebijakan kepatuhan, pengawasan, pengendalian, 

penindakan, kerjasama & informasi 

c. Tersedianya standar pengujian karantina pertanian yang sesuai kebutuhan 

d. Tersedianya  uji  terap  tehnik   dan  metoda karantina pertanian yang 

sesuai kebutuhan 

e. Peningkatan kualitas layanan uji standar karantina pertanian 

f. Peningkatan kualitas pelayanan karantina, dan kepatuhan masyarakat 

 

2. Penguatan SDM: 

Terwujudnya ASN Karantina yang Profesional : 

a. Peningkatan kemampuan cegah tangkal HPHK & keamanan hayati hewani; 

b. Penguatan kompetensi tenaga fungsional karantina dan keilmuan 
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pendukung: IT, Hukum, Kehumasan, diplomasi dan perundingan, manajemen 

organisasi, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia 

c. Peningkatan deseminasi karantina pertanian 

 

3. Pengembangan Infrastruktur/ Sarana/ Prasarana: 

Prasarana dan sarana pendukung perkarantinaan 

melalui : 

a. Pengembangan Instalasi Karantina Hewan (IKH) dan Instalasi Karantina 

Tumbuhan (IKT) sesuai kebutuhan; 

b. Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan, pemeriksaan, 

identifikasi dan deteksi HPHK/OPTK yang modern; 

c. Pengembangan sarana dan prasarana perkarantinaan khususnya di PLBN, 

Papua dan Papua Barat. 

d. Pengembangan terhadap infrastruktur teknologi Informasi. 

 

Kerangka Regulasi 

 

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan peraturan 

perundang undangan dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur 

perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai 

tujuan bernegara.Penyelenggaraan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, 

serta pengawasan keamanan hayati merupakan bagian dari sistem 

perlindungan sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan, dan merupakan 

bagian dari implementasi standar keamanan pangan nasional. Oleh sebab itu, 

akuntabilitas penyelenggaraan perkarantinaan sangat ditentukan oleh 

ketersediaan berbagai kebijakan/peraturan yang dibutuhkan. 

Kebijakan teknis operasional perkarantinaan dan pengawasan 

keamanan hayati yang selanjutnya disebut kebijakan karantina merupakan 

landasan operasional dalam melaksanakan pelayanan karantina dan 

pengawasan keamanan hayati, kebijakan karantina dapat berupa 

peraturan/keputusan menteri atau keputusan Kepala Badan Karantina 

Pertanian. Kebijakan karantina meliputi semua pengaturan 
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dan arahan yang bertujuan mengefektifkan pelaksanaan kegiatan operasional 

perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati. Pada tingkat strategis 

kebijakan karantina merupakan aspek perencanaan dari pelaksanaan 

operasional perkarantinaan termasuk tindakan karantina. 

Kebijakan karantina merupakan salah satu rangkaian kebijakan dibidang 

perlindungan sumberdaya hayati hewan dan tumbuhan serta keamanan 

pangan. Kebijakan karantina hewan sesuai dengan PP Nomor 82 Tahun 2000 

merupakan rangkaian dari kesatuan sistem kesehatan hewan dan kesehatan 

masyarakat veteriner. Sedangkan kebijakan karantina tumbuhan merupakan 

satu kesatuan rangkaian dari kebijakan perlindungan tumbuhan nasional 

(National Plant Protection Organization - NPPO) dan BARANTAN ditetapkan 

sebagai ‘Focal Point’ sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 

264/Kpts/OT.140/4/2006. Karantina diartikan sebagai tempat dan tindakan, 

ruang lingkup pengaturan di bidang perkarantinaan meliputi: 

 

a) Persyaratan karantina; 

b) Tindakan karantina; 

c) Kawasan karantina; 

d) Jenis jenis hama dan penyakit, media pembawa dan daerah sebarannya; 

e) Tempat tempat pemasukkan. 

 

Ruang lingkup obyek yang berkaitan dengan karantina yaitu orang, alat 

angkut dalam perhubungan, hewan dan produk hewan, tumbuhan dan produk 

tumbuhan, barang- barang perdagangan lainnya yang dilalulintaskan, 

diletakkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan 

penilaian resiko dapat ditetapkan menjadi media pembawa hama dan 

penyakit hewan serta organisme pengganggu tumbuhan. 

Perkarantinaan diselenggarakan berdasarkan asas kelestarian 

sumberdaya alam hayati hewan, dan tumbuhan. Hal ini mengandung arti 

bahwa segala tindakan karantina yang dilakukan semata-mata ditujukan 

untuk melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, dan tumbuhan 

dari serangan hama dan penyakit hewan karantina, hama atau organisme 

pengganggu tumbuhan karantina, dan tidak untuk tujuan-tujuan lainnya. 
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KELEMBAGAAN 

 

Organisasi Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari terdiri dari : 

➢ Sub Bagian Tata Usaha : 

➢ Seksi Karantina Hewan : 

➢ Seksi Karantina Tumbuhan : 

➢ Kelompok Jabatan Fungsional 

1. Kelompok Jabatan Fungsional KH 

2. Kelompok Jabatan Fungsional KT 
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Tugas Pokok 

Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari mempunyai tugas 

melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, 

serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati. 

 

Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Karantina Pertanian Kelas II 

Kendari menyelenggarakan fungsi: 

 

1. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan. 

2. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, 

penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa 

hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu 

tumbuhan karantina (OPTK). 

3. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK. 

4. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK. 

5. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati. 

6. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan 

hayati hewani dan nabati. 

7. Pengelolaan system informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina 

hewan dan tumbuhan. 

8. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan 

perundang- undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan 

dan keamanan hayati hewani dan nabati. 

9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. 
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BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

 

4.1 Target Kinerja 

Target kinerja adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai 

oleh Badan Karantina Pertanian. untuk mengukur tingkat capaian sasaran 

kinerja diperlukan indikator kinerja yang jelas terukur dan jelas mencerminkan 

tugas yang dilakukan. Sehingga indikator kinerja harus bersifat specific 

(spesifik), measurable (dapat diukur), agreeable (sesuai), realistic (realistis), 

dan time-bound (ada batas waktu yang jelas). Adapun sasaran, indikator dan 

target Kinerja Badan Karantina Pertanian tahun 2020 – 2024 seperti pada 

Tabel 1. 

Tabel 2. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas II 

Kendari Tahun 2020 – 2024 

 

Sasaran 

Program/ 

Sasaran 

Kegiatan 

 

INDIKATOR 

KINERJA 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

SASARAN 

KEGIATAN 1: 

Meningkatnya 

Kualitas 

Pelayanan 

Karantina, dan 

kepatuhan 

masyarakat 

IKSK 1. Jumlah 

komoditas pertanian 

yang sesuai 

persyaratan melalui 

tempat pemasukan/ 

pengeluaran yang 

ditetapkan 

 

27.000 

Sertifikat 

 

28.000 

Sertifikat 

 

29.000 

Sertifikat 

 

30.000 

Sertifikat 

 

31.000 

Sertifikat 

 IKSK 2. Jumlah temuan 

ketidaksesuain 

persyaratan keamanan 

Hayati pada komoditas 

0 

jumlah 

0 

jumlah 

0 

jumlah 

0 

jumlah 

0 

jumlah 
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pertanian yang 

dilalulintaskan di 

tempat 

pemasukan/ 

pengeluaran 

 IKSK 3. Jumlah Jenis 

temuan HPHK & OPTK 

pada komoditas 

pertanian yang 

dilalulintaskan di 

tempat pemasukan/ 

pengeluaran 

3 

jumlah 

3 

jumlah 

3 

jumlah 

3 

jumlah 

3 

jumlah 

 IKSK 4. Jumlah 

komoditas pertanian 

yang sesuai dengan 

persyaratan 

karantina negara tujuan 

 

150 

Sertifikat 

 

160 

Sertifikat 

 

170 

Sertifikat 

 

180 

Sertifikat 

 

190 

Sertifikat 

 IKSK 5. Jumlah 

penyelesaian kasus 

Pelanggaran 

Perkarantinaan sampai 

P21 

2 

jumlah 

2 

jumlah 

2 

jumlah 

2 

jumlah 

2 

jumlah 
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SASARAN 

KEGIATAN 2: 

Terwujudnya 

Birokrasi 

Karantina 

Pertanian yang 

Efektif, Efisien, 

dan Berorientasi 

pada 

Layanan Prima 

IKSK 6. Indeks 

Kepuasan Masyarakat 

(IKM) atas layanan 

publik BKP Kelas II 

Kendari 

84,5 

nilai 

85 

nilai 

85,5 

nilai 

86 

nilai 

87 

nilai 

SASARAN IKSK 7. Nilai Kinerja 91,23 91,61 91,98 92,36 92,73 

KEGIATAN 3: Keuangan BKP Kelas II 

Kendari 

nilai nilai nilai nilai nilai 

 Terkelolanya       

Anggaran       

Karantina       

Pertanian secara       

Efisien dan       

Akuntabel       

 

 

4.1 Kerangka Pendanaan 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus mencapai 

target sasaran yang ditentukan dibutuhkan pendanaan yang besar. Sumber 

pendanaan Badan Karantina Pertanian berasal dari APBN dan PNBP. 

Kerangka pendanaan unit kerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam 

UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, tidak dapat dipisahkan dari 

landasan perencanaan pembangunan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 

2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

Rencana strategis Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari tahun 2020-

2024 merupakan suatu dokumen yang disusun sesuai dengan amanat Undang 

Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional. Rencana strategis ini mengacu pula pada Undang Undang No. 17 

Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 

2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, 

Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, 

dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, visi dan misi 

Presiden, serta program kerja Kabinet masa bakti 2020- 2024 

Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian tahun 2020- 2024 

merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun ke depan 

sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

(RPJPN) tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 di bidang Pertanian. Dokumen ini berisi 

visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi sebagai acuan dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap kinerja dari seluruh elemen 

di Badan Karantina Pertanian. 

Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana 

Strategis Badan Karantina Pertanian tahun 2020- 2024, maka akan dilakukan 

penyempurnaan sebagaimana semestinya. 
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LAMPIRAN 



 

 

 

 

 

 

 

No 

Sasaran 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 

Sasaran 

Kegiatan 

 

PJ Es 

2/3/4 

 

Uraian Es 

2/3/4 

TARGET KINERJA 

RENSTRA 

2020 2021 2022 2023 2024 Keterangan 

1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Karantina, dan kepatuhan masyarakat 

 IKSK.1 Jumlah komoditas 

hewan, tumbuhan 

dan keamanan 

hayati yang sesuai 

persyaratan 

melalui tempat 

pemasukan/ 

pengeluaran yang 

ditetapkan 

UPT BKP 

KELAS II 

KENDARI 

Jumlah komoditas 

pertanian yang 

sesuai 

persyaratan 

melalui tempat 

pemasukan/ 

pengeluaran yang 

ditetapkan 

 

27.000 

 

28.000 

 

29.000 

 

30.000 

 

31.000 

menghitung 

jumlah sertifikat 

impor & antar 

area 

   SEKSI 

KARANTINA 

HEWAN 

Jumlah komoditas 

hewan dan 

keamanan hayati 

hewani yang sesuai 

persyaratan melalui 

tempat pemasukan/ 

pengeluaran yang 

ditetapkan 

12,000 12,500 13,000 13,500 14,000 menghitung jumlah 

sertifikat impor & 

antar area karantina 

hewan 



 

   SEKSI 

KARANTINA 

HEWAN 

Jumlah komoditas 

hewan dan 

keamanan hayati 

hewani yang 

ditangani di tempat 

pemasukan/ 

pengeluaran 

yang 

ditetapkan 

12,000 12,500 13,000 13,500 14,000 menghitung jumlah 

pemeriksaan 

impor & antar 

area karantina 

hewan 

   SEKSI 

KARANTINA 

TUMBUHAN 

Jumlah komoditas 

tumbuhan dan 

keamanan hayati 

nabati yang sesuai 

persyaratan melalui 

tempat pemasukan/ 

pengeluaran yang 

ditetapkan 

 

15.000 

 

15.500 

 

16.000 

 

16.500 

 

17.000 

menghitung jumlah 

sertifikat impor & 

antar area karantina 

tumbuhan 

   SEKSI 

KARANTINA 

TUMBUHAN 

Jumlah komoditas 

tumbuhan dan 

keamanan hayati 

nabati yang 

ditangani di tempat 

pemasukan/ 

pengeluaran yang 

ditetapkan 

 

15.000 

 

15.500 

 

16.000 

 

16.500 

 

17.000 

menghitung jumlah 

pemeriksaan 

impor & antar 

area karantina 

tumbuhan 



 

 

 

 IKSK. 2 Jumlah temuan 

ketidaksesuaian 

Hayati pada 

komoditas 

pertanian yang 

dilalulintaskan di 

tempat 

pemasukan/ 

pengeluaran 

UPT BKP 

KELAS II 

KENDARI 

Jumlah temuan 

ketidaksesuain 

persyaratan 

keamanan Hayati 

pada komoditas 

pertanian yang 

dilalulintaskan di 

tempat 

pemasukan/ 

pengeluaran 

0 0 0 0 0 menghitung jumlah 

Notifikasi atas 

Ketidaksesuaian (NNC) 

Kemananan Hayati 

komoditas pertanian 

   SEKSI 

KARANTINA 

HEWAN 

Jumlah temuan 

ketidaksesuain 

persyaratan 

keamanan Hayati 

Hewani pada 

komoditas 

pertanian yang 

dilalulintaskan di 

tempat 

pemasukan/ 

pengeluaran 

0 0 0 0 0 menghitung jumlah Notifikasi 

atas Ketidaksesuaian (NNC) 

Kemananan Hayati Hewani 

komoditas pertanian (PSAH) 

   SEKSI 

KARANTINA 

HEWAN 

Jumlah temuan 

ketidaksesuain 

persyaratan 

keamanan Hayati 

Hewani pada 

0 0 0 0 0 menghitung jumlah Notifikasi 

atas Ketidaksesuaian (NNC) 

Kemananan Hayati Hewani 

komoditas pertanian (PSAH) 



 

komoditas 

pertanian yang 

dilalulintaskan di 

tempat 

pemasukan/ 

pengeluaran 

   SEKSI 

KARANTINA 

TUMBUHAN 

Jumlah temuan 

ketidaksesuain 

persyaratan 

keamanan Hayati 

Nabatipada 

komoditas 

pertanian yang 

dilalulintaskan di 

tempat 

pemasukan/ 

pengeluaran 

0 0 0 0 0 menghitung jumlah Notifikasi 

atas Ketidaksesuaian (NNC) 

Kemananan Hayati Nabati 

komoditas pertanian (PSAT) 

   SEKSI 

KARANTINA 

TUMBUHAN 

Jumlah temuan 

ketidaksesuain 

persyaratan 

kemanan Hayati 

Nabati pada 

komoditas 

pertanian yang 

dilalulintaskan di 

tempat 

pemasukan/ 

pengeluaran 

0 0 0 0 0 menghitung jumlah Notifikasi 

atas Ketidaksesuaian (NNC) 

Kemananan Hayati Nabati 

komoditas pertanian (PSAT) 



 

 

 

 IKSK. 3 Jumlah Jenis 

temuan HPHK & 

OPTK pada 

komoditas 

pertanian yang 

dilalulintaskan di 

tempat 

pemasukan/ 

pengeluaran 

UPT BKP 

KELAS II 

KENDARI 

Jumlah Jenis 

temuan HPHK & 

OPTK pada 

komoditas 

pertanian yang 

dilalulintaskan di 

tempat 

pemasukan/ 

pengeluaran 

4 4 4 4 4 menghitung jumlah Jenis 

temuan HPHK & OPTK pada 

komoditas pertanian 

   SEKSI 

KARANTINA 

HEWAN 

Jumlah Jenis temuan 

HPHK pada 

komoditas hewan 

yang dilalulintaskan 

di tempat 

pemasukan/ 

pengeluaran 

2 2 2 2 2 menghitung jumlah jenis 

temuan HPHK pada 

kegiatan operasional 

karantina 

   SEKSI 

KARANTINA 

HEWAN 

frekuensi temuan 

HPHK pada 

komoditas hewan 

yang dilalulintaskan 

di tempat 

pemasukan/ 

pengeluaran 

2 2 2 2 2 menghitung frekuensi temuan 

HPHK pada kegiatan 

operasional karantina 

   SEKSI 

KARANTINA 

TUMBUHAN 

Jumlah jenis temuan 

OPTK pada 

komoditas tumbuhan 

2 2 2 2 2 menghitung jumlah jenis 

temuan OPTK pada 

kegiatan operasional 



 

yang dilalulintaskan 

di tempat 

pemasukan/ 

pengeluaran 

karantina 

   SEKSI 

KARANTINA 

TUMBUHAN 

frekuensi temuan 

OPTK pada 

komoditas tumbuhan 

yang dilalulintaskan 

di tempat 

pemasukan/ 

pengeluaran 

2 2 2 2 2 menghitung frekuensi temuan 

OPTK pada kegiatan 

operasional karantina 

 IKSK.4 Jumlah 

komoditas 

pertanian yang 

sesuai dengan 

persyaratan 

karantina negara 

tujuan 

UPT BKP 

KELAS II 

KENDARI 

Jumlah komoditas 

pertanian yang 

sesuai dengan 

persyaratan 

karantina negara 

tujuan 

 

150 

 

160 

 

170 

 

180 

 

190 

menghitung jumlah 

sertifikat karantina 

ekspor 

   SEKSI 

KARANTINA 

HEWAN 

Jumlah komoditas 

hewan dan 

keamanan hayati 

hewani yang sesuai 

dengan persyaratan 

karantina negara 

tujuan 

 

50 

 

55 

 

60 

 

65 

 

70 

menghitung jumlah 

sertifikat karantina 

hewan ekspor 



 

 

 

   SEKSI 

KARANTINA 

HEWAN 

Jumlah komoditas 

hewan dan 

keamanan hayati 

hewani yang 

ditangani di tempat 

pengeluaran yang 

ditetapkan 

 

50 

 

55 

 

60 

 

65 

 

70 

menghitung jumlah 

pemeriksaan karantina 

hewan ekspor 

   SEKSI 

KARANTINA 

TUMBUHAN 

Jumlah komoditas 

tumbuhan dan 

keamanan hayati 

nabati yang sesuai 

dengan 

persyaratan 

karantina negara 

tujuan 

 

100 

 

105 

 

110 

 

115 

 

120 

menghitung jumlah 

sertifikat karantina 

tumbuhan ekspor 

   SEKSI 

KARANTINA 

TUMBUHAN 

Jumlah komoditas 

tumbuhan dan 

keamanan hayati 

nabati yang 

ditangani di tempat 

pengeluaran yang 

ditetapkan 

 

100 

 

105 

 

110 

 

115 

 

120 

menghitung jumlah 

pemeriksaan karantina 

tumbuhan ekspor 

 IKSK.5 Jumlah 

penyelesaian 

kasus 

Pelanggaran 

Perkarantinaan 

UPT BKP 

KELAS II 

KENDARI 

Jumlah 

penyelesaian 

kasus Pelanggaran 

Perkarantinaan 

sampai P21 

2 2 2 2 2 menghitung kasus 

yang diselesaikan 

sampai P21 



 

sampai P21 

   UPT BKP 

KELAS II 

KENDARI 

Jumlah kasus 

Pelanggaran 

Perkarantinaan 

yang dapat 

ditangani 

2 2 2 2 2 menghitung kasus 

pelanggaran 

perkarantinaan yang 

ditangani 

   SEKSI 

KARANTINA 

HEWAN 

Jumlah kasus 

pelanggaran 

Perkarantinaan 

Hewan yang dapat 

ditangani 

1 1 1 1 1 menghitung kasus 

pelanggaran 

perkarantinaan hewan 

yang ditangani 

   SEKSI 

KARANTINA 

TUMBUHAN 

Jumlah kasus 

pelanggaran 

Perkarantinaan 

Tumbuhan yang 

dapat 

ditangani 

1 1 1 1 1 menghitung kasus 

pelanggaran 

perkarantinaan tumbuhan 

yang ditangani 

2 Terwujudnya Birokrasi Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima 

 IKSK.6 Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 

atas layanan 

publik BBKP 

Soekarno Hatta 

UPT BKP 

KELAS II 

KENDARI 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 

atas layanan 

publik BBKP 

Soekarno Hatta 

84,5 85 85,5 86 87 berdasarkan Nilai IKM 

hasil survey IKM 



 

 

 

   SEKSI 

KARANTINA 

HEWAN 

Jumlah 

layanan 

informasi KH 

yang 

disediakan 

12 12 12 12 12 Jumlah bulan layanan 

informasi KH yang diberikan 

terhadap informasi yang 

dibutuhkan 

   SEKSI 

KARANTINA 

TUMBUHAN 

Jumlah 

layanan 

informasi KT 

yang 

disediakan 

12 12 12 12 12 Jumlah bulan layanan 

informasi KT yang diberikan 

terhadap informasi yang 

dibutuhkan 

   SUB BAGIAN 

TATA USAHA 

BKP KELAS II 

KENDARI 

Tingkat 

kepuasan 

terhadap 

layanan 

internal UPT 

3.35 3.4 3.45 3.5 3.55 berdasarkan hasil survey 

tingkat kepuasan internal 

dengan skala likert 1-4 

   SUB BAGIAN 

TATA USAHA  

Jumlah keluhan 

tertulis atas 

layanan 

Kepegawaian dan 

Tata Usaha 

3.35 3.4 3.45 3.5 3.55 menghitung jumlah keluhan 

tertulis yang disampaikan 

melalui survey tingkat 

kepuasan internal 

   SUB BAGIAN 

TATA USAHA  

Jumlah keluhan 

tertulis atas 

layanan Keuangan 

dan perlengkapan 

3.35 3.4 3.45 3.5 3.55 menghitung jumlah keluhan 

tertulis yang disampaikan 

melalui survey tingkat 

kepuasan internal 



 

   SUB BAGIAN 

TATA USAHA  

Jumlah keluhan 

tertulis atas 

layanan Program 

dan Evaluasi 

3.35 3.4 3.45 3.5 3.55 menghitung jumlah keluhan 

tertulis yang disampaikan 

melalui survey tingkat 

kepuasan internal 

   SUB BAGIAN 

TATA USAHA  

Tingkat 

Kesesuaian antara 

perencanaan 

dengan 

penganggaran 

100 100 100 100 100 menghitung rata-rata 

kesesuaian dokumen 

antara Renstra UPT - 

Renstra Badan Karantina 

Pertanian, Renstra UPT - 

Renja UPT, Renja UPT - 

RKAKL UPT 

   SUB BAGIAN 

TATA USAHA 

Jumlah Dokumen 

Renstra, Rencana 

Kerja dan Anggaran 

3 3 3 3 3 menghitung jumlah 

dokumen renstra, renja 

dan RKAKL 



 

 

 

3 Terkelolanya Anggaran Karantina Pertanian secara Efisien dan Akuntabel 

 IKSK.7 Nilai Kinerja 

Keuangan 

BKP 

KELAS II 

KENDARI 

Nilai Kinerja 

Keuangan BKP 

KELAS II KENDARI 

91.23 91.61 91.98 92.36 92.73 penghitungan nilai 

kinerja berdasarkan 

PMK 214/2017 

   BAGIAN 

UMUM 

BBKP 

SOETTA 

Tingkat kepatuhan 

pengelolaan 

keuangan 

terhadap Standar 

Akuntansi 

Pemerintah (SAP) 

100 100 100 100 100 menghitung rasio 

parameter pengelolaan 

keuangan yang 

dilaksanakan/ parameter 

pengelolaan keuangan 

standar akuntansi 

pemerintah 

   SUB BAGIAN 

TATA USAHA 

Jumlah Laporan 

BMN 

3 3 3 3 3 menghitung jumlah 

dokumen laporan BMN 

yang sudah selesai 

dikerjakan (smt I, Trw III & 

smt II TAYL) 

   SUB BAGIAN 

TATA USAHA 

Jumlah 

Laporan 

keuangan 

3 3 3 3 3 menghitung jumlah 

laporan keuangan yang 

sudah selesai dikerjakan 

(smt I, Trw III & smt II 

TAYL) 
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