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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucap Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala 

berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja 

(LAKIN) Kementerian Pertanian, Badan Karantina  Pertanian, Balai 

Karantina Pertanian Kelas II Ternate Tahun Anggaran 2017 telah 

dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Materi yang disajikan dalam LAKIN ini meliputi Rencana Strategis, 

Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2017 dan hasil-hasil yang 

dicapai dalam tahun 2017. 

Laporan ini sebagai out put dari kinerja sasaran dan kegiatan dalam 

upaya mewujudkan tercapainya tujuan, visi dan misi dan menjelaskan 

keberadaan dari Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate serta 

merupakan gambaran kinerja dari UPT kami sesuai dengan tugas dan 

fungsi. 

 

 Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam 

penyusunannya sehingga kritik dan saran kiranya dapat diberikan 

sebagai koreksi dalam penyusunan ditahun-tahun mendatang. 

  

 Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu 

Saudara yang telah berpartisifasi dan bekerja keras, sehingga 

tersusunnya LAKIN ini. 

 

                                    Ternate,    Januari   2018 
                                                      Kepala Balai  

                           

 
                                       

                                                                 Andi PM Yusmanto AM, SP.,MH 

                                                                  NIP.197009222000031001 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

 

inerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate Tahun 2016 berhasil 

melakukan pencegahan terhadap masuk dan tersebarnya  Hama  dan  

Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan 

Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dari suatu daerah tidak 

bebas ke wilayah Propinsi Maluku Utara yang merupakan satu-satunya propinsi 

yang masih bebas dari penyakit Flu Burung / avian Influenza. Sebagai pendukung 

terhadap susksesnya pencegahan masuk dan tersebar HPHK/OPTK telah 

terefleksi dalam program dan kegiatan Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate 

sebagai upaya pencapaian visi dan misi.  

Dalam rangka menjalankan tupoksinya Balai Karantina Pertanian Kelas II 

Ternate pada tahun 2016 telah melakukan sertifikasi karantina komoditas 

tumbuhan dan produknya, dengan total frekuensi 5.332 kali dan melakukan 

sertifikasi karantina komoditas hewan dan produknya, dengan total frekuensi 

5.435 kali, sehingga secara keseluruhan total sertifikasi ada 10.767 kali. Hal ini 

mengalami peningkatan apabila dibandingkan pada tahun 2015 hanya 8.345 Kali. 

Keadaan ini tentunya mendukung terhadap efektifitas pengendalian risiko masuk 

dan menyebarnya HPHK/OPTK dari  suatu daerah ke daerah lain di wilayah 

Negara kesatuan Repubnlik Indonesia.  

Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate sebagai salah satu Unit dalam 

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dalam lingkup Badan Karantina Pertanian 

diwajibkan membuat Laporan Kinerja (LAKIN).  

LAKIN ini disusun dalam bentuk matrik Rencana Strategis (Renstra), 

Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2016, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 

Perjanjian Kinerja (PK) yang memuat program-program dan kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dimana dalam penetapan sasaran 

diselaraskan dengan visi dan misi  Badan Karantina Pertanian. 

Sebagaimana tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan visi dan misi sebagai 

berikut : 
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1. Meningkatnya mutu pelayanan kepada pengguna jasa karantina melalui 

pelayanan “ Cepat, Tepat dan Akurat”; 

2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Karantina 

Pertanian. 

Sedangkan sasaran yang ingin diwujudkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan 

adalah : 

1. Terbebasnya wilayah kerja lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas II 

Ternate dan sekitarnya dari gangguan Organisme Pengganggu 

Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Hama Penyakit Hewan Karantina 

(HPHK); 

2. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan professional; 

3. Sertifikasi yang diterbitkan Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate  

dipercaya oleh negara luar; 

4. Mendorong kesadaran masyarakat dalam mendukung pelaksanaan 

perkarantinaan pertanian di wilayah kerja lingkup Balai Karantina 

Pertanian Kelas II Ternate dan sekitarnya; 

5. Mewujudkan pelayanan prima terhadap penguna jasa karantina pertanian; 

6. Pengembangan sistem teknologi informasi dan dokumentasi secara 

berkesinambungan; 

7. Terciptanya sistem organisasi kelembagaan yang teratur, terarah dan 

dinamis;    

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam  mewujudkan sasaran yang ingin 

dicapai adalah : 

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki sangat kurang dari segi 

kualitas maupun kuantitas dengan cakupan wilayah kerja yang cukup 

luas; 

2. Banyaknya pintu pemasukan dan pengeluaran baik resmi maupun tidak 

resmi disepanjang pesisir pantai dan sulitnya transportasi dalam 

mengakses seluruh wilayah kerja lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas 

II Ternate; 

3. Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya 

peranan karantina pertanian dalam melindungi keaneka ragaman 
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sumberdaya hayati nabati dan hewani dari serangan hama dan penyakit 

hewan dan organisme pengganggu tumbuhan  yang mengakibatkan 

kerugian bagi petani; 

4. Sanksi hukum yang diatur di dalam Undang-ungang nomor 16 tahun 

1992, Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 dan Peraturan 

Pemerintah  Nomor 14 tahun 2002 masih terlalu ringan, sehingga  tidak 

menimbulkan efek jera; 

5. Belum tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi dan teknologi 

yang memadai; 

6. Sistem manajemen mutu yang dapat dijadikan landasan dan acuan dalam 

bekerja belum dapat berjalan secara baik dan maksimal; 

Langkah–langkah yang telah dilakukan dalam mewujudkan sasaran yang ingin 

dicapai adalah : 

1. Meningkatkan kinerja pegawai secara profesional melalui pembinaan-

pembinaan dan mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan 

pelatihan (diklat) yang dilaksanakan oleh Badan Karantina Pertanian dan 

instansi lainnya; 

2. Mengintensifkan pengawasan dan monitoring serta penjagaan (Tugas 

Jaga) pada setiap pintu pemasukan dan pegeluaran yang ada di lingkup 

Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate; 

3. Melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung 

kegiatan operasional tindakan karantina; 

4. Melaksanakan kegiatan pameran dan sosialisasi Karantina Pertanian baik 

dilingkup pemerintah, swasta, organisasi masyarakat dan kepemudaan 

serta lembaga pendidikan yang ada di Maluku Utara; 

5. Mengintensifkan serta memperbaharui peralatan teknologi komputerisasi 

yang ada; 

6. Mengelola standar operasional prosedur sebagai acuan bekerja untuk 

tahun 2016.   

Langkah – Langkah antisipasi  yang dilakukan adalah berupa : 

1. Memberdayakan secara efektif dan efesien petugas karantina, dana serta 

sarana dan prasarana yang ada dalam pelaksanaan tugasnya; 
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2. Untuk meningkatkan disiplin, setiap pegawai diwajibkan untuk mengisi log 

pekerjaan yang dilakukan kedalam e-personal, dimana pengisiannya 

dapat dilakukan dengan menggunakan komputer maupun android. Hal ini 

untuk memudahkan dalam pengisian log pekerjaan yang dilakukan setiap 

hari sebagai bukti pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan 

sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 

3. Untuk mengatasi kurangnya tenaga fungsional baik POPT maupun 

medik/paramedik veteriner dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai 

yang belum fungsional untuk mengikuti diklat; 

4. Untuk mengatasi keterbatasan kendaraan operasional roda-4 kami 

melakukan perawatan kendaraan secara intensif terutama mobil 

operasional agar dapat digunakan secara baik dan lancar; 

5. Untuk memenuhi tenaga khusus yang melaksankan tugas uji 

laboratorium, pengelola teknologi informasi, arsiparis dan keuangan kami 

mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan  dan magang di UPT lain 

agar sekembalinya dapat diterapkan serta merekrut konsultan IT serta 

tenaga pembantu administrasi sebagai tenaga kontrak; 

6. Untuk mengoptimalkan dana pemantauan yang ada, maka kami 

melakukan pemantauan menurut skala prioritas pada daerah yang paling 

potensial menghasilkan komoditas pertanian dan rentan terhadap 

ancaman HPHK/OPTK.   
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar belakang 

 

Saat ini, pembangunan berkelanjutan menjadi tema besar bagi arah 

kebijakan pembangunan di Indonesia. Salah satu titik perhatian dalam 

pembangunan berkelanjutan yaitu usaha menjaga keutuhan fungsi lingkungan 

hidup, termasuk di dalamnya pelestarian dan perlindungan terhadap sumber daya 

alam hayati hewan dan tumbuhan. 

Kementerian Pertanian merupakan institusi pemerintah yang bertanggung 

jawab dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Pembangunan pertanian 

menempatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya alam hayati 

sebagai bagian dari pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Salah satu 

strategi yang dilakukan yaitu penyelenggaraan perkarantinaan. Peran karantina 

dalam mencegah masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina 

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

bagian vital dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya alam hayati 

hewan dan tumbuhan. 

Seiring dengan perkembangan jaman, tupoksi karantina berkembang 

cukup jauh. Karantina bukan hanya berperan sebagai garda terdepan dalam 

mencegah masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK. Fungsi karantina juga 

mencakup keamanan pangan, pakan dan lingkungan, serta perlindungan sumber 

daya alam hayati, termasuk pengawasan media pembawa yang tergolong 

Invasive Aliens Species, Produk Rekayasa Genetik, dan Agensia Hayati di tempat 

pemasukan dan pengeluaran. Dalam politik perdagangan, karantina dapat 

berperan sebagai non-tariff barrier karena Indonesia sebagai anggota WTO terikat 

dengan regulasi perdagangan bebas internasional, yaitu meminimalisir hambatan 

perdagangan (borderless), kecuali ada alasan yang dapat diterima secara ilmiah. 

Jadi, sesungguhnya karantina secara tidak langsung dapat berperan dalam 
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perlindungan produk dalam negeri dari gempuran produk asing berdasarkan 

analisis risiko terhadap media pembawa HPHK dan OPTK. 

Apalagi, saat ini telah diberlakukan  Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). 

Implementasi MEA ditandai dengan aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja 

terdidik, dan modal yang lebih bebas karena ASEAN menjadi pasar tunggal dan 

basis produksi internasional. Aliran bebas barang antarnegara ASEAN 

meningkatkan risiko penyebaran HPHK dan OPTK sehingga diperlukan 

penguatan sistem karantina untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati 

hewan dan tumbuhan. 

Badan Karantina Pertanian merupakan institusi di bawah Kementerian 

Pertanian yang bertanggung jawab dalam perkarantinaan hewan dan tumbuhan. 

Sementara itu, Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate merupakan Unit 

Pelaksana Teknis di bawah Badan Karantina Pertanian yang bertugas 

melaksanakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan di wilayah Maluku Utara. 

Demi menjawab tantangan jaman dan kebutuhan masyarakat, Balai 

Karantina Pertanian Kelas II Ternate terus melakukan pembenahan sistem dan 

peningkatan kualitas pengawasan lalu lintas produk pangan/media pembawa 

HPHK/OPTK guna mempertahankan Provinsi Maluku Utara dari ancaman masuk 

dan tersebarnya HPHK serta OPTK. Apalagi, Maluku Utara telah ditetapkan 

sebagai propinsi di Indonesia yang masih bebas flu burung/Avian Influenza dan 

telah memiliki dasar hukum sehingga kewaspadaan terhadap masuknya penyakit 

ini harus selalu ditingkatkan. Tentu saja, upaya ini membutuhkan dukungan dari 

instansi-instansi lain yang terkait. 

Sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan, pemerintah 

mengangkat isu kedaulatan pangan sebagai bentuk kemandirian pangan nasional. 

Dalam rangka mencapai kedaulatan pangan nasional, pemerintah telah 

menetapkan program Upaya Khusus (Upsus) dengan target swasembada pangan 

untuk komoditas padi, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi dalam periode 2017 

– 2018. Karantina pertanian sebagai bagian dari pemerintah turut berpartisipasi 

dalam mendukung kesuksesan Program Upsus melalui upaya cegah tangkal 

HPHK dan OPTK. Peran karantina ini dapat melindungi petani dari kerugian akibat 

serangan HPHK dan OPTK sekaligus mempertahankan atau meningkatkan 
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komoditas hasil pertanian. 

Semua kegiatan Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate dalam 

melaksanakan tupoksinya perlu didokumentasikan dan dilaporkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan 

Laporan Tahunan Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate sebagai bahan 

informasi, ukuran capaian kegiatan, dan evaluasi kinerja selama satu tahun yang 

kemudian digunakan sebagai acuan dalam tindak lanjut untuk pelaksanaan 

kegiatan di tahun-tahun mendatang. 

1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 

22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organiasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) Karantina Pertanian, Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate 

mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 

 Kedudukan : 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian adalah UPT di Lingkungan 

Badan Karantina Pertanian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Badan Karantina Pertanian. UPT Karantina Pertanian masing- 

masing dipimpin oleh seorang kepala Balai. 

 Tugas : 

Tugas pokok Karantina adalah Melaksanakan kegiatan operasional 

perkarantinaan hewan, tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati, 

hewani dan nabati.  

 Fungsi : 

Dalam melaksanakan tugas, UPT Karantina Pertanian menyelenggarakan 

fungsi sebagai berikut : 

a. Penyusunan rencana, evaluasi dan laporan; 

b. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, 

penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media 

pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme 

pengganggu tumbuhan karantina (OPTK); 

c. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK; 

d. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK; 
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e. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati; 

f.  Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan 

tumbuhan; 

g. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan 

keamanan hayati hewani dan nabati; 

h. Pengelolaan system informasi, dokumentasi dan sarana teknik 

karantina hewan dan tumbuhan; 

i.   Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan 

perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan, 

dan keamanan hayati hewani dan nabati; 

j.  Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.  

1.3. Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 

22/Permentan/OT.140/4/2008 Struktur Organiasasi Stasiun Karantina Pertanian 

Kelas I Sorong adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL :   

 Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner 

 Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan 

(POPT Ahli dan POPT Terampil) 

 

 

 

 

KEPALA BALAI 

( Eselon IIIb ) 

 

 

SUB.BAG. TATA USAHA 

( Eselon IVb)  

 

 

SEKSI  

KARANTINA HEWAN 

( Eselon IVb)  

 

 

SEKSI  

KARANTINA 

TUMBUHAN 

( Eselon IVb)  
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1.4. Sumber Daya Manusia 

 
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi karantina pertanian di atas 

Balai Karantina Pertanian Kelas II ternate memiliki 35 orang pegawai yang terdiri 

dari  4 orang pejabat struktural, 3 orang POPT Ahli, 0 Calon POPT Ahli, 6 orang 

POPT Terampil, 0 Calon POPT Terampil, 2 orang Medik Veteriner, 2 orang Calon 

Medik Veteriner, 6 orang Paramedik Veteriner, 2 orang Calon Paramedik 

Veteriner, dan 5 orang Fungsional Umum.  

 

1.5. Wilayah Kerja  

 

Berdasarkan Permentan No : 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 penyakit hewan 

karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina Balai Karantina 

Pertanian Kelas II Ternate saat ini memliki wilayah kerja yang aktif  yaitu : 

1. Wilker Pelabuhan Ahmad Yani    

2. Wilker Bandara Sultan Babullah    

3. Wilker Pelabuhan Tobelo      

4. Wilker Pelabuhan Sanana     

5. Wilker Pelabuhan Laut Bacan    

6. Wilker Pelabuhan Laut Morotai    

7. Wilker Kantor Pos Ternate     

Sementara tempat pemasukan dan pengeluaran yang belum ditetapkan adalah : 

1. Pelabuhan Laut Galela; 

2. Pelabuhan Laut Gosowong; 

3. Pelabuhan Feri Bastiong; 

4. Pelabuahan laut Subaim; 

5. Pelabuhan Feri Kao 

6. Pelabuhan laut mangole 

7. Bandara Kao 

8. Bandara Galela 

9. Pelabuhan Laut Jailolo 
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10. Pelabuhan Laut Oby 

 

1.6. Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas  

 

Landasan hukum pelaksanaan tugas perkarantinaan di Balai Karantina 

Pertanian Kelas II Ternate adalah : 

 UU No. 28 / 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan 

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 

No. 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);  

 UU No. 16 / 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;  

 PP No. 82 / 2000 tentang Karantina Hewan; 

 PP No 14 / 2002 tentang Karantina Tumbuhan;  

 PP No. 28 /2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. 

 

1.7. Dukungan Anggaran 

 

Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate dalam kegiatan operasional di 

Tahun 2016, di dukung anggaran yang bersumber dari  Rupiah Murni dan PNBP. 

Secara keseluruhan pelaksanaan anggaran dan kegiatan di Balai Karantina 

Pertanian Kelas II Ternate pada Tahun  Anggaran 2017 dengan pagu anggaran 

Rp. 17.160.871.000,- (Tujuh belas milyar seratus enam puluh juta delapan ratus 

tujuh puluh satu ribu rupiah).  

Realisasi anggaran hingga akhir Tahun 2017 pada Balai Karantina 

Pertanian Kelas II Ternate sebesar Rp. 16.918.430.027,- (Enam belas  milyar 

Sembilan ratus Sembilan ratus delapan belas juta empat ratus tiga puluh ribu dua 

puluh tujuh rupiah) atau 98,59 persen. 
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BAB II. PERENCANAAN DAN 
PERJANJIAN KINERJA (PK) 

 

 

2.1. Rencana Strategis ( Renstra ) 

 
Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen lima tahunan yang berisi visi, 

misi,  nilai-nilai, tujuan dan strategi yang disusun sesuai sistematika paket 

pedoman reformasi dibidang perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan 

pemerintah dengan mempertimbangkan aspek-aspek internal dan eksternal yang 

mempengaruhi dan mungkin akan mempengaruhi keberhasilan mencapai tujuan 

yang ditetapkan. 

 

FORM RENCANA STRATEGIS 
Tahun 2015 s.d 2019 

Unit Organisasi : Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate 

TUJUAN 
SASARAN 

STRATEGIS 
IKU 

TARGET KINERJA 

KET Thn 

2015 

Thn 

2016 

Thn 

2017 

Thn 

2018 

Thn 

2019 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Komoditas 

pertanian 

bebas dari 

HPHK/OPT

K 

Peningkatan 

pelayanan 

perkarantina

an dan 

keamanan 

hayati 

Realisasi 

sertifikasi 

komoditas 

karantina 

pertanian 

90% 90% 90% 90% 90%  

Jumlah 

pejabat 

fungsional 

20 18 16 24 26  

Meningkatny

a Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat  

84,63 86,20 87,00 87,95 88,25  
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Meningkatny

a Indeks 

Budaya Kerja 

Pegawai 

 

85,65 

 
 
 
 
 
 

86,45 87,20 87,90 88,20  

Jumlah 

penolakan 

kiriman 

barang 

ekspor yang 

disertifikasi 

karantina 

pertanian 

0 0 0 0 0  

Terkendaliny

a 

penyebaran 

HPHK/OPTK 

Jumlah 

Koleksi 

HPHK/OPTK 

yang berhasil 

diidentifikasi  

30 32 34 36 38 
Spes

imen 

Pemantauan 

daerah sebar 

HPHK/OPTK  

11 

Lok 

11 

Lok 

11 

Lok 

12 

Lok 

12 

Lok 
Lok 

Penahanan 

dan 

pemusnahan 

terhadap 

komoditas 

yang dilarang 

40 

Kali 

40 

Kali 

40 

Kali 

40 

Kali 

40 

Kali 

Frek- 

wens

i 

Optimalisasi 

penggunaan 

anggaran 

Realisasi 

Fisik 

(volume)  

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 
 

Realiasasi 

Anggaran 

100 

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 
 

Kualitas 

Laporan 

Keuangan 

B B B B B  
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2.2. Visi dan Misi  

 
Visi Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate yaitu “Menjadi Instansi 

yang Tangguh dan Terpercaya di Maluku Utara dalam Melindungi 

Kelestarian Sumber Daya  Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan 

dan Keanekaragaman  Hayati serta Keamanan Pangan”. 

Misi Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate sebagai berikut. 

a. Melindungi kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan di 

Propinsi Maluku Utara dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina 

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

b. Mendukung terwujudnya keamanan pangan. 

c. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan 

meningkatkan akses pasar komoditas pertanian. 

Meningkatkan citra kualitas layanan public 

 

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 

 

Komitmen Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate  untuk dalam 

melaksanakan rencana strategis tahun 2017 – 2019 diwujudkan melalui 

penetapan kinerja tahun 2016 Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate. Hal ini 

sejalan dengan amanah dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 

tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP) 

dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 teantang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP). Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian 

Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan 

Instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk 

melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja 

yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun 

bersangkutan tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat 



  

 

 

 

 

 
Lakin Balai Karantina Pertanian Kelas I1 Ternate 

 
14 

kegiatan tahun sebelumnya.  

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 

2014 dan Permen PAN RB no 53 tahun 2014 Perjanjian Kinerja Balai Karantina 

Pertanian Kelas II Ternate berisikan Indikator Kinerja Utama berdasarkan 

targetnya di mana indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang 

ditetapkan yaitu : spesifik (specipik), dapat diukur (measurable), dapat dicapai 

(attainable), berjangka waktu tertentu (timebound), dan dapat dipantau serta 

dikumpulkan. Perjanjian kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate tahun 

2017 ditetapkan pada awal tahun 2016 bulan Januari.  

Perjanjian kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate tahun 2016 

disajikan pada Tabel 2.   

Tabel 2 
Perjanjian Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate 

Tahun  Anggaran 2017 
 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target 

Meningkatnya 

tindakan karantina 

Presentase sertifikasi media 

pembawa yang dilalulintaskan 

melalui tempat pemasukan dan 

pengeluaran yang telah ditetapkan. 

 

100% 

Presentase deteksi HPHK dan 

OPTK pada media pembawa yang 

dilalulintaskan melalui tempat 

 

 pemasukan dan pengeluaran yang 

telah ditetapkan. 

 

100% 

Tersedianya 

sarana dan 

prasarana 

perkarantinaan 

yang memadai 

Persentase sarana dan prasarana 

yang sesuai kebutuhan dan 

memadai 

 

100% 

 

 



  

 

 

 

 

 
Lakin Balai Karantina Pertanian Kelas I1 Ternate 

 
15 

 

 

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

3.1.  Kriteria Ukuran Keberhasilan 

 
Gambaran Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate Tahun 2017   

dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja 

(PK) yaitu dengan membadingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan 

pada awal tahun. 

Pengukuran kinerja kegiatan dilingkup Balai Karantina Pertanian Kelas II 

Ternate Tahun 2017  dilakukan dengan cara membandingkan antara target 

dengan realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran. 

Untu mengukur tingkat keberhasilan capaian kinerja tahun 2016, digunakan 

metode scoring yang mengelompokkan kedalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu : 

A.  Sangat Berhasil  :  > 100 % 

B.  Berhasil   :  80 – 100 % 

C.  Cukup Berhasil  :  60 – <80 % 

D.  Kurang Berhasil  :  < 60 % 

Indikator kineerja yang diukur dibedakan atas 2 (dua) jenis indikator, yaitu 

lead indinator dan lag indinator. Lead indicator adalah indikator ini juga dikenal 

dengan istilah indikator proses atau indikator aktivitas. Sedangkan lag indicator 

adalah indikator yang pencapaiannya diluar kendali organisasi.  Indikator ini juga 

dikenal dengan istilah indikator output atau indikator outcome.  

 

3.2. Pencapaian Kinerja Tahun 2016 

 

 Evaluasi Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate tidak hanya 

menganalisis perbandingan antara target dengan realisasi kinerja, namun secara 

sistematis juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja lainnya 

(cross-section) serta membandingkan pencapaian kinerja tahun 2017 dengan 

kinerja bebrapa tahun sebelumnya. Hail ini dilakukan sebagai bentuk upaya 
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perbaikan kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate sehingga 

peningkatan kinerja secara berkesinambungan (continous improvement) dapat 

terwujud. Pencapaian kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate tahun 

2016 secara ringkas disajikan pada tabel 3.  

 Tabel 3. 
Capaian Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate 

Tahun  Anggaran 2017 
 

Sasaran 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

Meningkatnya 

tindakan 

karantina 

Presentase sertifikasi 

media pembawa yang 

dilalulintaskan melalui 

tempat pemasukan dan 

pengeluaran yang telah 

ditetapkan. 

100% x 3.585 

permohonan = 

3.585 sertifikat 

 

7.801 

sertifikat 

218 % 

Presentase deteksi 

HPHK dan OPTK pada 

media pembawa yang 

dilalulintaskan melalui 

tempat pemasukan dan 

pengeluaran yang telah 

ditetapkan. 

100% x 250  

sample uji = 250 

hasil uji 

261 hasil 

uji 

104 % 

Tersedinya 

sarana dan 

prasarana 

perkarantinaan 

yang memadai 

Persentase sarana dan 

prasarana yang sesuai 

kebutuhan dan 

memadai 

100% x 57 unit 

= 57 unit 

 

100% x 796 m2 

= 796 m2 

57  unit 

 

 

796 m2 

 

100 % 

 

 

100  

 

 

3.3. Analisis Capaian Kinerja 

 
   Indikator kinerja Presentase Sertifikasi media pembawa yang 

dilalulintaskan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah 

ditetapkan, dengan metode pengukuran dengan rumus sebagai  berikut: 
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Capaian indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini. 

Tabel 4. 
Capaian Indikator Kinerja Presentase sertifikasi media pembawa yang 
dilalulintaskan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah 
ditetapkan 

 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

Presentase sertifikasi media 

pembawa yang 

dilalulintaskan melalui tempat 

pemasukan dan pengeluaran 

yang telah ditetapkan. 

100% x 3.585 

permohonan = 

3.585 sertifikat 

 

7.801 

sertifikat 

218 % 

 

Realisasi Tahun 2017 kegiatan karantina hewan di Balai Karantina 

Pertanian Kelas II Ternate hanya kegiatan antar area baik domestic 

masuk dan dan domestic keluar media pembawa HPHK sejumlah 3.286 

sertifikat.  Pada Tahun 2017 terealisasi sejumlah 2.936 sertifikat . 

Sehingga jika dibandingkan dengan Tahun 2016  maka kegiatan Tahun 

2016  ini mengalami sedikit peningkatan penggunaan sertifikat sebesar 

350 sertifikat atau terjadi peningkatan sebesar 11.9 %. 

Realisasi Tahun 2017 kegiatan karantina tumbuhan di Balai 

Karantina Pertanian Kelas II Ternate hanya kegiatan antar area baik 

domestic masuk dan dan domestic keluar. Untuk kegiatan karantina 

tumbuhan pada Tahun 2017 pengeluaran sertifikat sejumlah 4.515 

sertifikat. Sedangkan pada Tahun 2016 mengeluarkan sertifikat baik untuk 

sertifikat impor, ekspor, antar area masuk dan antar area keluar sejumlah 

3.662 sertifikat.  

Sehingga jika dibandingkan dengan tahun 2016  maka kegiatan 

Tahun 2017 ini mengalami peningkatan penggunaan sertifikat atau terjadi 

             Realisasi Jumlah Sertifikat  

             Target  =                                                   x 100% 

                Jumlah Permohonan 
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kenaikan sebesar 853 sertifikat atau capaiannya  sebesar  23.3% .  

Secara keseluruhan realisasi jumlah sertifikasi media pembawa yang 

dilalulintaskan  karantina hewan dan tumbuhan untuk  sertifikasi antar 

area masuk dan sertifikasi antar area keluar pada Tahun 2017 sejumlah 

7.801 sertifikat atau terdapat peningkatan sebesar 1.203 sertifikat dari 

Tahun 2016 yang terealisasi sebesar 6.598 sertifikat. Data selengkapnya 

dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini. 

Tabel 5 
Realisasi Kegiatan sertifikasi Karantina Hewan dan Tumbuhan 

Antar  Area Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate 
Tahun   2016  dan  2017 

 

Keg 2015 2016 2015 2016 2015 2016

KH 2.498 2.841 438 445 2.936 3.286

KT 2970 3.760 692 755 3.662 4.515

JML 5.468 6.601 1.130 1.200 6.598 7.801

Domas Dokel Jumlah

 

 

Dari kegiatan sertifikasi media pembawa yang dilalulintaskan baik hewan 

maupun tumbuhan terdapat beberapakali telah dilakukan penolakan dan 

pemusnahan. Untuk tahun 2017 telah dilakukan pemusnahan media 

pembawa hewan sebanyak 90 (Sembilan puluh) kali dan  penolakan 

sebanyak 8 (delapan)  kali. Sedangkan untuk media pembawa tumbuhan 

telah dilakukan pemusnahan sebanyak 2 (dua) kali dan penolakan 

sebanyak 1 (satu) kali. Hal ini dilakukan karena pemasukan media 

pembawa hewan tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari daerah 

asal pengeluaran. Sedangkan untuk Karantina Tumbuhan karena ada 

perda yang melarang pemasukan komoditas tersebut. 

 

 Indikator Presentase deteksi HPHK dan OPTK pada media pembawa 

yang dilalulintaskan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang 

telah ditetapkan. 

 

Pelaksanaan kegiatan di laboratorium  Balai Karantina Pertanian Kelas II 
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Ternate  merupakan salah satu cara yang akurat untuk mendeteksi 

adanya HPHK dan OPTK pada media pembawa yang dilalulintaskan 

melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan. 

Deteksi HPHK dan OPTK  pada media pembawa yang dilalulintaskan 

melalui tempat pemasukan  dan  pengeluaran ditargetkan  sejumlah 250 

sampel uji dan di tahun 2017 ada 261 sampel yang masuk ke 

laboratorium. Dari hasil pemeriksaan tersebut  menunjukkan bahwa 

secara keseluruhan sampel uji baik dari karantina hewan dan tumbuhan 

yang masuk ke laboratorium telah diuji/terdeteksi dengan capaian 104%. 

Dari hasil pengujian tersebut ditemukan OPTK jenis A2 pada media 

pembawa benih padi dari Manokwari yaitu bakteri Bulkolderia glumae; 

Pantoea stewartii pada benih tanaman jagung manis dari Jawa, 

Peronospora manshurica pada kedelai dari ujung pandang dan CVPD 

pada bibit jeruk dari Jawa. Dan telah   dilakukan pemusnahan untuk 

mencegah tersebarnya OPTK. Sedangkan untuk karantina hewan 

ditemukan Brucellosis pada hewan sapi dari Kobisadar Kepulauan Seram 

Maluku dan telalah di lakukan penyembelihan untuk mencegah 

penyebaran penyakit. Capaian indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 

7 dibawah ini. 

Tabel 7 
Capaian Indikator Kinerja Presentase deteksi HPHK dan OPTK pada 
media pembawa yang dilalulintaskan melalui tempat  pemasukan dan 

pengeluaran yang telah ditetapkan. 
 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

Presentase deteksi HPHK 

dan OPTK pada media 

pembawa yang 

dilalulintaskan melalui 

tempat pemasukan                           

dan     pengeluaran yang 

telah ditetapkan. 

100% x 250 

sampel uji = 

250 hasil uji 

261 

hasil uji 

104% 

 

 Indikator kinerja Persentase Sarana dan prasarana yang sesuai 
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kebutuhan dan memadahi.  

 

Capaian kinerja indikator kinerja persentase  sarana dan prasarana  yang 

sesuai kebutuhan dan memadai dari  target 57 unit telah terealisasi 

sebanyak 57 unit (100%), berupa Kendaraan bermotor 5 unit, Perangkat 

pengolah data dan komunikasi 19 unit serta peralatan dan fasilitas 

perkantoran sebanyak 33 unit. Sedangkan untuk gedubng dan bangunan 

terealisasi sebesar 796 M2 atau sebesar 100 %. Capaian indikator 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 8 dibawah ini: 

Tabel 8 
Capaian Indikator Kinerja Persentase sarana dan prasarana yang sesuai 

kebutuhan dan memadahi 
 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

Persentase sarana dan 

prasarana yang sesuai 

kebutuhan dan 

memadahi. 

100% x 57 unit 

= 57 unit 

100% x 796 M2 

= 796 m2 

57 unit 

 

 

796 M2 

100 % 

 

 

100  

 

3.4.  Realisasi Anggaran 

 
Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate Tahun  2017  memperoleh 

anggaran yang berasal dari APBN dengan DIPA awal sebesar 

Rp.10.111.011.000,- Pagu tersebut mengalami revisi sebanyak 5 kali dengan 

revisi terakhir  sebesar Rp10.496.192.000,- terdiri dari Rp.10.441.337.000,00  

(Rupiah Murni) dan  sebesar Rp. 54.855.000,00 (PNBP). Jika dibandingkan 

dengan pagu anggaran TA.  2016 maka Anggaran tersebut mengalami 

penurunan dari . Rp. 12.415.838.000,00  menjadi  Rp.10.496.192.000,00 

atau turun sebesar 15.5% Penurunan anggaran ini disebabkan adanya 

penghematan anggaran dari pusat. 

Selama Tahun   2017 DIPA mengalami 5 ( lima ) kali revisi dengan 

mengubah pagu anggaran.  Pad revisi ke5 (lima) merupakan revisi terkahir di 

Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate dengan pagu anggaran DIPA Rp. 
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10. 496.192.000,- 

Realisasi anggaran Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate Tahun  2017 

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah ini: 

Tabel 9 
Realisasi Anggaran 

Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate Tahun  2016 

Mak Uraian Pagu (Rp) Realisasi (Rp)
Persen 

(%)
Block Sisa (Rp)

51
Belanja 

Pegawai
2.314.340.000 2.288.104.000 98,87% 0% 26.235.553

52
Belanja 

Barang
4.842.069.000     4.423.077.000 91,35% 235.346.000    183.646.000

53 Belanja Modal 3.339.783.000 3.246.630.000 97,21% 93.127.000      26.000

Jumlah 10.496.192.000 9.957.811.000 328.473.000 209.907.553

  

Realisasi anggaran belanja pegawai Tahun  Anggaran 2016, dari pagu 

tersedia sebesar Rp. 2.314.340.000,- terealisasi sebesar Rp. 

2.288.104.000 atau sebesar 98.87%.   

 

Realisasi anggaran belanja barang, dari pagu anggaran sebesar                  

Rp. 4.842.069.000 terealisasi sebesar Rp. 4.423.077.000  atau terealisasi 

sebesar  91.35%,  

Realisasi untuk belanja modal, dari pagu anggaran sebesar Rp. 

3.339.783.000 terealisasi sebesar Rp. 3.246.630.000 atau terealisasi 

sebesar 97.21%.  Perbandingan anggaran belanja Tahun Anggaran 2015 

dan 2016 dapat dilihat pada Tabel 10 di bawah ini. 

Tabel 10 
Perbandingan Anggaran Belanja DIPA 

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong TA 2015 dan TA 2016 
 

No
. 

Uraian 
Belanja 
Pegawai 

Belanja 
Barang 

Belanja 
Modal 

Jumlah  

1. 
 
 
2. 

 
DIPA TA 
2015 
 
DIPA TA 
2016 

 
2.262.918.000 
 
 
2.314.340.000 

 
4.323.230.000 
 
 
4.842.069.000 

 
5.829.690.000 
 
 
3.339.783.000 

 
12.415.838.000 
 
 
10.496.192.000 
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3.5. Out Come 

 
Keberadaan Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate dengan tugas pokok 

dan fungsinya adalah  mencegah masuknya hama dan penyakit hewan 

karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri 

ke dalam wilayah negara RI; mencegah tersebarnya hama dan penyakit 

hewan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari satu 

area ke area lain di dalam wilayah negara RI; mencegah keluarnya hama 

dan penyakit hewan karantina dari wilayah negara RI; serta mencegah 

keluarnya, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari wilayah 

negara RI apabila negara tujuan menghendakinya. 

Penguatan system perkarantina hewan dan tumbuhan dipintu-pintu 

pemasukan  dan pengeluaran guna meningkatkan efektifitas tindakan cegah 

tangkal introduksi HPHK dan OPTK senantiasa terus dilakukan dari tahun ke 

tahun guna memberikan pengaruh terhadap masuk dan tersebarnya hama 

dan penyakit hewan karantina serta organisme pengganggu tumbuhan.  

 

3.6. Hambatan dan Kendala 

 

Pelaksanaan kinerja tahun 2017 masih ditemui beberapa hambatan maupun 

permasalahan diantaranya sebagai berikut :  

1) Operasional perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati. 

Pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati belum dilaksanakan 

secara maksimal karena kompetensi SDM untuk menangani masalah 

tersebut belum terlatih. Oleh karena itu perlu diikutsertakan dalam pelatihan 

pengujian residu, cemaran biologi, pengambilan contoh dan pelatihan 

lainnya yang terkait dengan kegiatan pengawasan keamanan hayati hewani 

dan nabati;  

2) Pelaporan data E-PLAQ dan SIKAWAN 

Sering terjadi kesalahan dalam input data komoditas karena pemahaman 

operator terhadap kelompok komoditas serta satuan komoditas 

hewan/tumbuhan masih beragam sehingga akurasi data tidak terjaga. Oleh 

karena itu perlu dibuat acuan standar untuk pengisian nama kelompok dan 
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satuan komoditas dimaksud. Selain itu belum adanya keseragaman dalam 

pengeluaran dokumen di masing-masing upt khususnya untuk media 

pembawa yang tidak diperlukan tindakan karantina, juga masih banyaknya 

nama media pembawa yang belum terakomodasi di dalam system 

khususnya nama tumbuhan; 

3) Kualitas SDM 

Masih terbatasnya jumlah pegawai sehingga terjadi perangkapan tugas 

baik di laboratorium, lapangan maupun administrasi sehingga konsentrasi 

pegawai tidak terfokus pada pengetahuan deteksi/identifikasi HPHK/OPTK. 

Oleh karena itu pemenuhan pegawai harus dilakukan secara bertahap 

termasuk untuk petugas administrasi sarjana komputer untuk mengatur 

system teknologi informasi karantina. Selain itu mutasi pegawai yang tidak 

terstruktur dengan baik sehingga mengurangi jumlah pegawai di Balai 

Karantina Pertanian Kelas II Ternate. 
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BAB IV. PENUTUP 

  

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate 

Tahun 2017  ini memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik 

makro maupun mikro dibidang perkarantinaan, pengawasan keamanan hayati dan 

ketata usahaan yang merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas Balai 

Karantina Pertanian Kelas II Ternate dalam melaksanakan berbagai kewajiban 

dalam rangka pembangunan pertanian. 

Aspek perkarantinaan pada hakekatnya adalah salah satu dari tujuan 

perlindungan Negara terhadap kelestarian sumberdaya alam hayati, oleh karena 

itu program-program strategis Badan Karantina Pertanian tidak akan mampu 

menghasilkan kinerja yang maksimal tanpa partisipasi serta peran serta 

masyarakat di dalam penyelenggaraan perkarantinaan. 

Sangat disadari bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana 

yang diharapkan, belum dapat disajikan secara sempurna namun setidaknya 

pihak-pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil 

kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate. 

Kiranya LAKIN Tahun 2017 ini dapat memenuhi akuntabilitas dan sekaligus 

sumber informasi dalam mengambil keputusan guna meningkatkan kinerja bagi 

organisasi Badan Karantina Pertanian pada masa yang akan datang.  
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