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Kata Pengantar 

Atas berkat rahmat Tuhan Y.M.E., Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak  telah 
berhasil menyusun dan menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 – 
2019, yang mengakomodasi perubahan lingkungan strategis organisasi yang 
berkembang dewasa ini. 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), Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak telah 
menetapkan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 pada tahun 2015. 

Mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dan pola pergerakan ekonomi 
di perbatasan negara dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan 
pembangunan pertanian sejak tahun 2010 sampai tahun 2014,  diperlukan langkah-
langkah terobosan yang bukan merupakan upaya terpisah dari kebijakan 
sebelumnya. Diperlukan langkah 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. Balai Karantina 
Pertanian Kelas I Pontianak 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 I Pontianak 
melakukan review Rencana Strategis tahun 2010-2014 dengan mengacu pada 
Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian untuk Tahun 2015-2019 dengan 
menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, serta anggaran yang diperlukan 
dalam Rencana Strategis Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak 2015-2019 
dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian Tahun 2015-
2019. 

Rencana Strategis Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak Tahun 2015-2019 ini 
selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan 
evaluasi pembangunan karantina pertanian tahun 2015-2019. Diharapkan 
pembangunan karantina pertanian dapat meningkatkan kontribusi terhadap 
perekonomian dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kalimantan Barat. 

 
Pontianak,    Juni 2015 

Kepala Balai Karantina Pertanian  
Kelas I Pontianak 

 
 

Ir. Abidin, M.Si 
NIP.19641231 198903 1 006 
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BAB I. 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Kondisi Umum 
 
Pada RPJMN tahap-3 (2015-2019), sektor pertanian masih menjadi sektor 
penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian 
tersebut digambarkan dalam kontribusi nyata pada penyediaan bahan pangan 
dan bahan baku industri kecil dan menengah, penyumbang nyata Produk 
Domestik Bruto(PDB), penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber 
utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyediaan bahan pakan dan 
bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. 
 
Sejalan dengan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045, 
pembangunan sektor pertanian dalam lima tahun ke depan (2015-2019) akan 
mengacu pula pada paradigma pertanian untuk pembangunan (agriculture for 
development) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak 
transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup aspek 
demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tata kelola 
pembangunan. 
 
Sasaran pembangunan pertanian ke depan yang disesuaikan dengan cakupan 
pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala yang lebih besar guna 
mengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan 
mencermati hasil evaluasi selama periode lima tahun terakhir dan perubahan 
paradigma sebagaimana tertuang dalam SIPP, maka sasaran strategis 
Kementerian Pertanian adalah: (1) peningkatan ketahanan atau kedaulatan 
pangan; (2) peningkatan nilai tambah, daya saing, ekspor dan subtitusi impor ; 
(3) penyediaan dan peningkatan bahan baku bioindustri dan bioenergi; serta (4) 
peningkatan kesejahteraan petani. 
 
Pendirian Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) merupakan amanat dari 
Undang Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan 
Tumbuhan. Dengan demikian, keberadaan BARANTAN tidak terlepas dari 
strategi pemerintah untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati hewan 
dan tumbuhan melalui penyelenggaraan perkarantinaan. Dalam perkembangan 
perencanaan dan strategi pembangunan nasional, BARANTAN memegang 
peran besar dalam mendukung kebijakan ketahanan atau kedaulatan pangan 
melalui mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan. 
 



  
                      B a l a i  K a r a n t i n a  P e r t a n i a n  K e l a s  I  P o n t i a n a k  T a h u n  2 0 1 5 - 2 

Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan merupakan salah satu faktor 
strategis yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan perwujudan kedaulatan 
pangan nasional. Oleh karena itu, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan 
yang baik (good governance) di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan 
diperlukan guna mewujudkan pencapaian sasaran strategis Kementerian 
Pertanian, yakni peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan nilai tambah 
dan daya saing. 
Dinamika lingkungan strategis pembangunan di Indonesia turut mempengaruhi 
perkembangan tugas dan fungsi Badan Karantina Pertanian (BARANTAN). 
Setidaknya terdapat 3 (tiga) aspek yang memiliki relevansi dengan tugas dan 
fungsi tersebut, yakni: Pertama, aspek fundamental (mendasar), yakni 
bagaimana tugas, fungsi dan peran Badan Karantina Pertanian mampu 
memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan dan arah pembangunan nasional 
yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019; Kedua, aspek esensial (penting), 
yakni bagaimana tugas dan fungsi ini mampu meningkatkan ketahanan pangan 
nasional dan daya saing bangsa; serta Ketiga, aspek kekinian, yakni 
kemampuan Badan Karantina Pertanian mengikuti dinamika lingkungan strategis 
organisasi, khususnya untuk menyelaraskan diri dengan visi dan misi 

kepemimpinan nasional. 
 

Gambar 1. Relevansi Misi & Fungsi Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) 
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Gambar 1 di atas menjelaskan bagaimana ketiga aspek tersebut menjadikan 
keberadaan dan misi Badan Karantina Pertanian memiliki keterkaitan erat 
dengan pencapaian RPJMN 2015-2019, yakni keterkaitannya dengan upaya 
mendukung agenda pembangunan ekonomi di bidang ketahanan pangan. 
Aktualisasi peran Badan Karantina Pertanian untuk berkontribusi guna 
mengimplementasikan kebijakan ketahanan pangan nasional yakni melalui 
peningkatan ketersediaan pangan, kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas 
masyarakat terhadap pangan, peningkatan perbaikan kualitas konsumsi pangan 
dan gizi masyarakat, serta mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan. 
Pada 7 misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terdapat 2 
misi yang memiliki relevansi secara langsung dengan Badan Karantina Pertanian 
(BARANTAN), yakni pada misi ke-4, mewujudkan kualitas hidup manusia 
Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, serta misi ke-5, mewujudkan bangsa 
yang berdaya saing. Keberadaan peran dan fungsi Badan Karantina Pertanian 
(BARANTAN) dengan demikian akan memberikan kontribusi secara langsung 
guna menjaga kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan. 
Keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsi ini akan memberikan dampak 
terhadap peningkatan kualitas lingkungan dan produksi pertanian, memajukan 
standar pengelolaan sistem produksi pertanian yang diterima secara 
internasional, dan perbaikan tingkat kesejahteraan para petani secara 
keseluruhan. Penciptaan kondisi perbaikan lingkungan, standarisasi proses 
produksi, distribusi dan pemasaran, serta kesejahteraan petani akan memberikan 
dampak berganda pada peningkatan mutu produk pertanian Indonesia baik di 
pasar domestik maupun internasional yang berkorelasi positif dengan 
peningkatan daya saing bangsa. 
 
Terkait dengan Sembilan Agenda Pembangunan Prioritas (NAWA CITA), 
keberadaan tugas, fungsi, dan peran Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) 
memiliki keterkaitan erat dengan agenda ke-6 “peningkatan produktivitas rakyat 
dan daya saing di pasar internasional” dan agenda ke-7 “mewujudkan 
kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi 
domestik”. Dengan demikian, keberadaan Badan Karantina Pertanian 
(BARANTAN) turut berkontribusi guna mendukung dan mewujudkan visi 
kepemimpinan nasional untuk mewujudkan swasembada pangan nasional. 
 
Salah satu fungsi utama Kementerian Pertanian yang diperankan oleh Badan 
Karantina Pertanian adalah berkaitan dengan penyediaan sumberdaya pertanian 
yang berkelanjutan guna menjamin keamanan pangan. Pelaksanaan fungsi 
tersebut dilakukan melalui kegiatan pengawasan dan sertifikasi impor dan 
ekspor, verifikasi dan audit kesesuaian persyaratan teknis, serta penetapan 
kawasan/area dan sertifikasi karantina antar area dalam rangka mewujudkan 
daya saing pasar internasional. 
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Selain dari pada itu Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak sebagai salah 
satu unit pelaksana teknis yang berada dan berhadapan langsung dengan 
perbatasan negara memikul beban tambahan yang cukup berat. Kondisi 
perbatasan yang terdiri dari perairan dan pulau-pulau kecil cukup merepotkan 
dan beresiko tinggi terhadap pelaksanaan pengawasan lalu lintas media 
pembawa dari dan ke wilayah Republik Indonesia maupun yang hanya 
melakukan pelintasan. Kegiatan bongkar muat yang dilakukan di lepas pantai 
untuk kemudian dibawa ke daratan atau di teruskan ke tujuan selanjutnya seperti 
wilayah kalimantan atau sulawesi ataupun wilayah lain memerlukan pemikiran 
tersendiri penanganan dan bentuk-bentuk kerjasama yang terintegrasi dengan 
instansi lain yang terkait. 
 

1.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program 
 
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 
tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana teknis Karantina Pertanian 
menyatakan bahwa UPT Karantina Pertanian mempunyai tugas pokok yaitu : 
melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, 
serta pengawasan keamanan hayati hewani nabati. Dalam melaksanakan 
tugas pokok tersebut diatas, Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak 
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 pelangggaran peraturan 

perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan 
keamanan hayati hewan dan nabati; 

10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. 
 

a. Visi 

Visi Kementerian Pertanian adalah “Terwujudnya sistem pertanian-
bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat 
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dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk 
kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.” 
 
Visi Badan Karantina Pertanian (BARANTAN), yaitu: “Menjadi Instansi yang 
Tangguh dan Terpercaya Dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya 
Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman 
Hayati serta Keamanan Pangan”. 
 

Visi dalam Renstra Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) di atas, 

selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Visi Balai Karantina Pertanian 

Kelas I Pontianak, yaitu “Menjadi instansi yang tangguh dan terpercaya dalam 

sistem perlindungan sumberdaya pertanian di wilayah Kalimantan Barat”. 

 

b. Misi 

Untuk mewujudkan visi, dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi 
BARANTAN, maka Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak menetapkan 
Misi, yaitu : 
1. Melindungi  kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari 

tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), 
dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) 

2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan  
3. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan 

meningkatkan akses pasar komoditas pertanian  
4. Memperkuat kemitraan perkarantinaan  
5. Meningkatkan citra dan kualitas layanan public. 

 

c. Tujuan 

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

2. Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan 
tumbuhan  

3. Pengendalian importasi dan percepatan eksportasi melalui pencegahan 
masuk dan keluarnya media HPHK dan OPTK 

4. Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan  
5. Mewujudkan pelayanan prima 
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d. Sasaran Program 

Sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Program Pembanguna Badan 
Karantina Pertanian telah ditetapkan Sasaran Program BARANTAN yaitu : 
1. Meningkatnya efektivitas pengendalian risiko masuk,  tersebar dan 

keluarnya HPHK dan OPTK. 
2. Meningkatnya kualitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan 

keamanan hayati terhadap ekspor Media Pembawa HPHK dan OPTK dan 
keamanan hayati. 

3. Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina 
pertanian. 
 

Peningkatan efektivitas pengendalian resiko masuk, tersebar dan keluarnya 
HPHK dan OPTK diperlukan dalam rangka memaksimalkan tugas dan fungsi 
BARANTAN, mengingat besarnya ancaman dan risiko berbagai jenis HPHK 
dan OPTK yang dapat masuk dan tersebar ke wilayah RI karena sangat 
luasnya wilayah yang harus diawasi dan dijaga. Besarnya risiko dan ancaman 
tersebut berdampak terhadap kesiapsiagaan seluruh jajaran BARANTAN 
dalam menjaga wilayah RI sehingga diperlukan implementasi yang konsisten 
dalam pelaksanaan dan efektivitas tindakan karantina mulai dari tingkat pre 
border, at border dan post border. 
Peningkatan kualitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan 
keamanan hayati terhadap ekspor media pembawa HPHK dan OPTK dan 
keamanan hayati, diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan 
perkarantinaan yang maksimal sesuai dengan standar internasional. 
Pengembangan sistem pengendalian resiko penyakit hewan secara In-line 
Inspection akan mampu mendukung upaya pengawasan, dan penegakan 
hukum yang sekaligus mendukung rangkaian proses penjaminan kesehatan 
sehingga pemasaran produk pertanian yang sesuai standar dapat diterima 
oleh negara mitra yang sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. 
Peningkatan kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian 
diperlukan dalam rangka memberikan jaminan terhadap kesehatan dan 
keamanan produk pertanian kepada masyarakat Indonesia dan negara mitra 
sesuai tata aturan internasional. Pemerintah, dalam hal ini BARANTAN 
sebagai regulator perkarantinaan memiliki mandat konstitusional untuk 
memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia dalam rangka 
penyediaan kebutuhan produk pertanian yang bermutu tinggi dan produk 
yang akan diekspor sesuai persyaratan negara mitra. Oleh karena itu 
memberikan kepastian regulasi yang harus ditaati dan melaksanakannya 
dengan konsisten dan konsekuan serta perbaikan sistem pelayanan publik 
dapat memberikan kepuasan kepada pengguna jasa karantina pertanian 
dalam kegiatan ekspor dan impor produk pertanian. 
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Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak sebagai salah satu unit 
pelaksanan teknis mewujudkan sasaran program BARANTAN dengan 
menyusun kegiatan strategis dalam rangka pencapaian sasaran program 
dalam 5 tahun kedepan sehingga memerlukan dukungan pemikiran dan biaya 
yang disesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan lingkungan strategis dan 
kesempatan yang diberikan oleh BARANTAN sebagai pemilik program. 

 
 

1.3 Geofrafis 

Kalimantan Barat sebagai salah satu wilayah di Negara Kesatuan Republik 
Indonesia merupakan propinsi yang memiliki luas wilayah daratan dan lautan 
yang luas berbatasan langsung dengan negara Malyasia dan lautan pasifik 
sebagai jalur perdagangan Internasional, sehingga sangat besar kemungkinan 
masuknya berbagai hama dan penyakit hewan dan tumbuhan melalui aktivitas 
lalu lintas  keluar masuknya produk pertanian, baik dari luar negeri maupun antar 
area di dalam wilayah RI. Berkaitan dengan hal tersebut maka keberadaan Balai 
Karantina Pertanian Kelas I Pontianak menjadi sangat penting sebagai garda 
terdepan dalam mencegah masuknya/keluar hama penyakit hewan karantina 
(HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) ke dalam/dari 
wilayah Negara Republik Indonesia dan penyebarannya dari suatu area ke area 
lain. 

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin 
meningkatnya arus lalulintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tarif 
(tariff barrier) dalam perdagangan hasil pertanian antar negara. Keadaan ini 
mendorong masing-masing negara memperketat persyaratan jaminan 
kesehatan, mutu dan keamanan hasil pertanian sebagai instrumen pengendalian 
perdagangan antar negara. 

Pada saat ini ancaman yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya alam, 
ketentraman dan kesehatan masyarakat, kesehatan pangan, gangguan terhadap  
produksi sektor pertanian, serta lingkungan telah didefinisikan sebagai ancaman 
yang perlu untuk dicegah masuk dan penyebarannya. Ancaman yang secara 
global telah diidentifikasi dapat dikendalikan secara efektif  melalui 
penyelenggaraan perkarantinaan antara lain: 1) 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 dapat diidentifikasi keamanannya; 6) kelestarian 
plasma nutfah/keanekaragaman hayati; 7) hambatan teknis perdagangan; dan 8) 
ancaman terhadap kestabilan perekonomian Nasional. 

Perjanjian SPS diberlakukan untuk mengatur tata cara perlindungan terhadap 
kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan serta lingkungan hidupnya dalam 
hubungannya dengan perdagangan internasional. Kesepakatan SPS berlaku dan 



  
                      B a l a i  K a r a n t i n a  P e r t a n i a n  K e l a s  I  P o n t i a n a k  T a h u n  2 0 1 5 - 8 

mengikat secara global seluruh Negara yang menjadi anggota WTO. Indonesia, 
sebagai salah satu negara anggota WTO berkewajiban melaksanakan 
kesepakatan tersebut. Peran BARANTAN yaitu: 1) mengoperasionalkan 
persyaratan teknis (persyaratan karantina) impor yang ditetapkan di 3 (tiga) titik 
yaitu sebelum masuk (pre border), di tempat pemasukkan (at border) dan setelah 
pemasukan (post border) dalam upaya tindakan perlindungan terhadap 
kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan; 2) memfasilitasi ekspor 
komoditas pertanian melalui pemeriksaan, audit, verifikasi dan sertifikasi 
karantina ekspor agar persyaratan teknis yang ditentukan negara pengimpor 
dapat terpenuhi; 3) turut serta memverifikasi persyaratan teknis negara tujuan 
ekspor agar tetap dalam koridor perjanjian SPS;  4) sebagai ‘Notification Body’ 
dan ‘National Enquiry Point’ SPS, peran tersebut merupakan salah satu bentuk 
dari komunikasi persyaratan teknis (dengan organisasi internasional dan negara 
mitra) yang akan diberlakukan. 

Dalam rangka memulihkan ekonomi kawasan dan kepercayaan investor asing, 
negara-negara ASEAN sepakat melakukan integrasi ekonomi agar kawasan 
ASEAN lebih menarik investor. Masyarakat Ekonomi ASEAN-2015 (MEA) terdiri 
dari tiga pilar, yaitu (a) politik dan keamanan, (b) ekonomi, dan (c) sosial budaya.  
Pilar ekonomi merupakan pilar yang perlu diprioritaskan karena berdampak 
secara langsung terhadap keberlangsungan dan daya saing perdagangan produk 
pertanian Indonesia. Pilar ekonomi ini memiliki 4 (empat) target strategis, yaitu: 
(1) Adanya pasar tunggal dan basis produksi; (2) Menuju kawasan berdaya saing 
tinggi; (3) Pembangunan ekonomi merata; dan (4) Integrasi ASEAN ke dalam 
ekonomi global. Untuk pilar ekonomi ini target peningkatan daya saing harus 
mendapatkan prioritas utama dalam langkah dan upaya tindak lanjut ke depan.  
Daya saing tidak saja untuk komoditas atau produk, tetapi juga dalam aspek 
manajemen dan organisasi serta pengembangan inovasi dan teknologi. 

Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan terbangun pasar tunggal dan 
basis produksi, dimana terdapat aliran barang, jasa, investasi dan tenaga kerja 
terampil yang lebih bebas, kawasan berdaya saing tinggi, pembangunan 
ekonomi merata, pengembangan UKM ASEAN, serta integrasi ASEAN ke dalam 
ekonomi global. Wujud kinerja MEA 2015 dari sisi karantina adalah fasilitasi 
kelancaran arus barang/produk pertanian yang diperdagangkan.  Dengan 
demikian, salah satu fokus yang perlu mendapatkan perhatian serius 
menyangkut kesetaraan sistem manajemen risiko antar negara anggota MEA. 

Kementerian Pertanian telah menempatkan ancaman perubahan iklim sebagai 
ancaman terhadap sumber daya lahan dan lingkungan pertanian. Dampak 
perubahan iklim yang telah dipetakan oleh Kementrian Pertanian diantaranya 
adalah degradasi sumberdaya lahan dan air, infrastrukur (irigasi), banjir dan 
kekeringan dan penciutan serta degradasi lahan yang berpotensi mengancam 
penurunan produktivitas, produksi, mutu hasil, efesiensi dan lainnya yang 
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berujung kepada ketahanan pangan, dan pada akhirnya terhadap kehidupan 
sosial dan ekonomi serta kesejahteraan petani dan masyarakat produsen. 
 
Untuk dapat menjadi basis perekonomian nasional, maka komoditas pertanian 
Indonesia harus memiliki daya saing pasar yang kuat, baik di lingkup domestik 
maupun pasar internasional.  Keberlanjutan perekonomian yang ditunjang oleh 
komoditas pertanian, dan kontribusinya pada perdagangan, serta pasar 
internasional ditentukan oleh beberapa faktor, yakni: (a) kualitas dan kontinuitas 
komoditas pertanian yang didukung oleh informasi tata kelola produksi yang baik 
(GAP/GFP/SOP); (b) kemampuan promosi dan negosiasi internasional dengan 
prinsip saling menguntungkan; dan (c) keberadaan dan status penyakit. 

Satu satunya faktor yang didefinisikan sebagai hambatan teknis adalah 
keberadaan/status penyakit, yang berdasarkan ketentuan internasional berkaitan 
dengan prevalensi hama dan penyakit serta organisme pengganggu tumbuhan di 
suatu area/kawasan, sistem surveilans yang dimiliki dan dilaksanakan, dan 
sistem pengendalian yang dibangun. 

 

1.4 Data Frekuensi/Volume Lalu Lintas 

Kegiatan operasional karantina pertanian yang telah ditangani oleh Balai 
Karantina Pertanian Kelas I Pontianak terhadap lalu lintas komoditas pertanian 
dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, hal ini dapat dilihat dari frekwensi dan 
volume komoditas pertanian yang dilalulintaskan melalui Bandara Supadio, 
Pelabuhan laut Dwikora Pontianak, terus mengalami perubahanan, seiring 
dengan upaya percepatan peningkatan kesejateraan masyarakat pertanian, 
utamanya komoditas yang diekspor dan diantar areakan.Hasil capaian kinerja ini 
dapat dilihat dari sertikasi yang dilakukan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I 
Pontianak selama tahuan 2015 pada kegiatan karantina tumbuhan dan karantina 
hewan dimana frekuensi kegiatan Impor Karantina Tumbuhan meningkat dari 
166 (tahun 2014) menjadi 284 (tahun 2015), ekspor mengalami peningkatan 
yang siknifikan 1.684 (tahun 2014) menjadi 4.302 (tahun 2015) volume 
komoditas meningkat, domestik masuk mengalami penurunana dari 3.467 (tahun 
2014) menjadi 2.885 (tahun 2015), domestik keluar juga mengalami penurunan 
5.113 (tahun 2014) menjadi 3.783 (tahun 2015) sementara itu karantina hewan 
juga mengalami penurunan kegiatan Impor  dari 2 (tahun 2014) menjadi 0 (tahun 
2015), kegiatan ekspos mengalami peningkatan dari 44 (tahun 2014) menjadi 66 
(tahun 2015), domestik masuk mengalami penurunan dari 2.478 (tahun 2014) 
menjadi 1.655 (tahun 2015), domestik keluar yang mengalami peningkatan 8.656 
(tahun 2014) menjadi 8.719 (tahun 2015)  

Adapun Komoditas yang menjadi andalan ekspor Kalimantan Barat adalah karet 
dan kelapa sawit merupakan komoditas unggulan di Kalimantan Barat, hal ini 
ditandai dengan banyak ditumbuhinya tanaman karet dan kelapa sawit hampir 
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diseluruh wilayah kabupaten/Kota. Tanaman Karet merupakan sebagian besar 
dari sumber kehidupan masyarakat di Kalimantan Barat pada umumnya. 
Sedangkan untuk komoditas hewan dan hasil turunannya pada tahun ini terdapat 
peningkatan dikegiatan ekspor. Untuk kegiatan Impor komoditas tumbuhan dan 
hasil turunannya pada tahun ini berupa cabe kering, kacang tanah, kacang 
kedelai sedangkan untuk komoditas hewan tidak ada. 

Untuk kegiatan antar area komoditas tumbuhan dan hasil turunannya yang 
ditangani antara lain : hasil tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, 
sedangkan untuk hewan dan hasil turunannya antara lain: Sapi, kambing, 
burung, domba, Anjing, , kelinci, Kucing, ayam, dan DOC sedang untuk bahan 
asal hewan antara lain : daging ayam, daging sapi, daging bebek, madu, telur 
asin, keju,susu. Untuk bahan asal hewan berupa daging ayam olahan dan daging 
sapi olahanan dan untuk benda lain berupa pakan ternak, Antigen, Ulat Beku, 
Semen Beku Vaksin, cacing, ulat hongkong dan bahan Biologik lainnya. 
Sementara itu terhadap capaian indikator Realisasi dan target temuan 
HPHK/OPTK serta Jumlah sampel yang diperiksa dan dikoleksi sesuai dengan 
target yang ditetapkan, hal ini dapat buktikan dengan dilakukannya pemeriksaan 
dan koleksi terahap media pembawa OPTK yang dilalu-lintaskan melalui pintu-
pintu pemasukan/pengeluaran di wilayah operasional Balai Karantina Pertanian 
Kelas I Pontianak.  

Sedangkan terhadap indikator Realisasi tingkat kepatuhan pengguna jasa dan 
Realisasi dan target operasional penindakan terhadap pelanggaran ketentuan 
perkarantinaan telah melebihi target yang ditetapkan hal ini diidikasikan dengan 
taatnya para pengguna jasa karantina dilapangan yang melaporkan barang 
bawaan (Media Pembada HPHK/OPTK) untuk dilakukan tindak karantina oleh 
petugas dilapangan. Selama perode tahun 2015 penanganan terhadap 
pelanggaran tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan perkarantinaan 
hingga tahap penyidikan tidak pernah terjadi, selama ini pelanggaran yang 
ditemukan hanya berupa pelanggaran dari sisi administrasi dan ketidak tahuan 
pengguna jasa tentang prosedur karantina, yang kemudian dikenakan tindakan 
penahanan bahkan hingga pada tahap pemusnahan, hal ini dilakukan masih 
dalam kerangka implementasi tindak karantina berdsarkan Undang–undang No. 
16 tahun 1992. Pada implementasinya dilapangan terhadap komoditas pertanian 
yang pemasukannya tidak memenuhi persyaratan administrative dikenakan 
tindakan karantina hingga tahap pembebasan.  

Hal ini tentunya tidak lepas dari upaya Balai Karantina Pertanian Kelas I 
Pontianak yang terus berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, 
utamanya pengguna jasa kaerantina, sehingga masyarakat semakin memahami 
tindak karantina terhadap komoditas (Media Pembawa) yang akan dilalu-
lintaskan baik yang akan masuk maupun yang akan dikeluarkan dari wilayah 
Sulawesi Tengah 
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Selain itu juga pihak Karantina terus menjalin hubungan baik dan terus 
berkoordinasi dengan instansi terkait (pemda), instansi kepelabuhanan dan 
bandar udara dalam upaya meningkatan pengawasan media pembawa 
HPHK/OPTK dan keamanan Hayati guna melindungi sumberdaya alam Sulawesi 
Utara dari ancaman masuk dan tersebarnya HPHK/OPTK.  

Berdasarkan pada dukungan operasional koordinasi pengawasan dan Dukungan 
Internal Adminitrasi pengelolaan Sertifikasi Karantina Peertanian. dengan 
penambahan sejumlah Aseet yang dimiliki oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I 
Pontianak hubungannya dengan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat 
utamanya pengguna jasa karantina, maka keberadaan Sarana dan Prasarana 
Kantor yang memadai guna mendukung terciptanya pelayanan prima kepada 
masyarakat sangat diperlukan adanya. Guna menjamin kelancaran pelaksanaan 
tugas-tugas operasional perkarantinaan, maka keberadaan barang inventaris 
sebagai sarana pendukung mutlak diperlukan sebagai salah satu unsur dari 3 M 
(Man, Money dan Material). Oleh sebab itu Keberadaan sarana dan prasarana 
(Material) merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menunjang 
pelaksanaan tugas baik teknis (operasional) maupun administrasi. Kondisi 
sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I 
Pontianak  saat ini relative cukup, termasuk yang berada di wilayah-wilayah 
kerja. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai niscaya pelayanan 
yang kita harapkan bersama akan bisa mencapai sasaran.  
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BAB II 
PERMASALAHAN DAN ANALISA RESIKO 

 

Dalam rangka memenuhi target dan sasaran Pembangunan Pertanian  
Nasional dan Daerah sebagaimana  tertuang dalam Rencana Stratejik  
Kementerian Pertanian tahun 2015 - 2019 dan pembangunan pertanian 
Provinsi Kalimantan Barat dengan salah satu fokusnya adalah Peningkatan 
Ketahanan Pangan, penyelenggaraan karantina pertanian dilaksanakan 
dengan upaya  menciptaan kondisi agribisnis yang kompetitif dipasar global 
dan menjaga ketahanan pangan yang bebas dari ancaman  OPTK / HPHK  
serta masuknya produk pertanian impor yang tidak dikehendaki dengan jalan 
melakukan pengawasan yang efektif di pintu-pintu pemasukkan dan 
pengeluaran (Pelabuhan, Bandara, Kantor Pos, Lintas Batas) untuk 
mengantisipasi makin meningkatnya volume dan frekuensi lalu lintas 
perdagangan produk pertanian. 

Penyelenggaraan karantina pertanian di Provinsi Kalimantan Barat 
dilaksanakan sesuai dengan Tupoksinya yaitu ; pelaksanaan Karantina 
Tumbuhan dan Kerantina Hewan serta pengamanan pangan hayati, dan 
secara aktif  merespon isu-isu publik yang  berkembang ditengah-tengah 
masayarakat lokal regional dan internasional antara lain : 

1. Adanya gangguan OPTK / HPHK terhadap kesinambungan ketahanan 
pangan dan usaha tani ; 

2. Gangguan  produksi dan produktifitas serta daya saing komoditi pertanian 
3. Ancaman kelestarian sumber daya hayati nabati dan hewani ; 
4. Letak geografis Provinsi Kalimantan Barat yang dekat dan menhadap 

kelautan pasifik dan berbatasan langsung dengan Malyasia dan 
plalulintas kapal laut yang langsung dengan Singapura berdampak 
kepada percepatan arus barang, jasa dan lalu lintas orang akibat dari 
pemberlakuan MEA Tahun 2016. Selain dari pada itu banyaknya 
pelabuhan kecil yang belum terawasi dengan baik.  

5. Adanya penolakan komoditas pertanian yang diekspor di beberapa 
negara tujuan ; dan 

6. Ancaman masuknya komoditas pertanian impor yang tidak sehat, aman, 
utuh dan halal ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. 
 

Era globalisasi telah membawa perubahan yang mendasar pada sistem 
perdagangan dunia, penerapan dan penggunaan berbagai bentuk subsidi, 
tarif dan ketentuan-ketentuan tata niaga yang dianggap sebagai sarana 
restriksi pasar semakin dibatasi. Ketentuan-ketentuan teknis yang 
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menyangkut sanitari dan phytosanitary (SPS) menjadi sangat penting dalam 
perdagangan internasional khususnya perdagangan komoditas pertanian. 

Karantina Pertanian berperan dalam membantu para pelaku agribisnis dalam 
upaya meningkatkan daya saing komoditas produk pertanian di pasar 
internasional melalui sertifikasi kesehatan komoditas produk pertanian yang 
akan diekspor agar bisa diterima  dan memenuhi persyaratan teknis (Sanitary 
and Phytosanitary Measures) di negara tujuan, melindungi sumber daya alam 
hayati nabati dan hewani  dari ancaman OPTK / HPHK, serta pengendalian 
produk-produk komoditas impor yang tidak memenuhi syarat dan standar 
kesehatan manusia, hewan dan lingkungan hidup. 

Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak, berupaya ikut serta dalam 
melindungi sumber alam di daerah Provinsi Kalimantan Barat yang 
merupakan sebagai pilar pembangunan ekonomi wilayah, oleh karena itu 
untuk upaya pencegahan masuk dan tersebarnya OPTK/HPHK yang dapat 
menghancurkan sumber daya alam yang ada. Fungsi Karantina secara 
langsung sangat berperan dalam mendukung perekonomian daerah yang 
salah satunya berupa ekselerasi eksport. 

Tuntutan masyarakat atas penyelengaraan perkarantinaan yang sesuai 
dengan kemajuan teknologi, globalisasi, otonomisasi daerah dan atas 
kebijakan pembangunan system dan usaha agribisnis yang mampu 
mendorong dan meningkatkan daya saing produk agribisnis di pasar global, 
sehingga Karantina Pertanian terus berbenah diri dengan cara meningkatkan 
segala kemampuan demi terpenuhinya produk yang berkualitas. Berkaitan 
dengan itu, pihak karantina akan terus berupaya meningkatkan pelayanan 
operasionalnya yang selama ini masih belum berjalan sebagaimana yang 
diharapkan, sebagaimana isu aktual yang mengemuka pada saat ini adalah “ 
Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Operasional Balai Karantina Pertanian 
Kelas I Pontianak belum optimal “.  

Selanjutnya agar peran karantina pertanian dapat diakui masyarakat 
khususnya dan dunia internasional umumnya institusi karantina pertanian 
harus diperkuat seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
disegala bidang. Upaya memperkuat institusi karantina pertanian telah 
dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian melalui revitalisasi berbagai aspek 
sebagaimana tertuang dalam  arah kebijakan  Restra Badan Karantina 
Pertanian 2015 - 2019 yaitu : 

1. Membangun Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan Karantina; 
2. Karantina Sebagai Instrumen Perdagangan serta instrumen pendukung 

dalam menuju Swasembada pangan berkelanjutan; 
3. Penataan Sumber Daya Manusia 
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4. Sarana dan Prasarana Karantina dengan memperhatikan pembangunan 
spesifik di Propinsi Kalimantan Barat. 
 

Guna menjawab tantangan dimaksud, maka dilakukan analisa SWOT untuk 
mengetahui faktor kekuatan, kelemahan, tantangan dan ancaman yang dihadapi 
Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak sebagai berikut : 

 

Tabel 1.   Faktor Internal 

No ASPEK KEKUATAN (Strenght) 
KELEMAHAN 

(Weakneses) 

1 2 3 4 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan perundang-
undangan, regulas. 

a. Undang-undang No.16 tahun 
1992. 

b. Peraturan pemerintah no.82 tahun 
2000, tentang Karantina Hewan. 

c. Peraturan  pemerintah no. 14 
tahun 2002 tentang Karantina 
Tumbuhan. 

d. Keputusan Menteri Pertanian dan 
aturan lain yang mengikat. 

e. Berdasarkan Peraturan 
perundangan, Barantan 
mempunyai tugas dan fungsi 
melaksanakan perkarantinaan 
Hewan Dan Tumbuhan serta 
pengawasan keamanan hayati. 

f. Karantina memiliki landasan 
hukum yang kuat dalam 
operasionalnya,  yang terdiri dari 
Undang-undang (UU), peraturan 
pemerintah (PP), Keputusan/ 
Peraturan Menteri serta 
juklak/juknis dan manual. 

a) Proses revisi UU 
No.16 tahun 1992 
yang belum  selesai. 

b) Masih ditemkan aturan 
yang belum 
implementatif. 

c) Protokol Karantina 
antara negara 
pengimpor/ 
pengekspor 
(MOU)masih perlu 
ditingkatkan terkait 
dalam pelaksanaan 
sistem perkarantinaan. 

 

2 Kelembagaan dan 
manajemen  Organisasi. 

a. Balai Karantina Pertanian Kelas I 
Pontianak sebagai komunitas 
Bandara dan komunitas Pelabuhan  
Laut Dwikora. 

a) Sistem informasi yang 
belum terintegrasi  
dengan baik, antara 
pusat-dan daerah atau 
sebaliknya. 

  b. Balai Karantina Pertanian Kelas I 
Pontianak sebagai anggota dari 
dewan ketahanan pangan Provinsi 
Kalimantan Barat. 

c. Terjalinnya hubungan  yang baik 
dengan SKPD Provinsi Kalimantan 
Barat dan UPT Vertikal Kementan  

b) Kelembagaan 
Karantina yang masih 
memerlukan   
penyesuaian terhadap 
strategi 
perlindungansumber 
daya hayati dan 
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No ASPEK KEKUATAN (Strenght) 
KELEMAHAN 

(Weakneses) 

  dan komunitas pelabuhan sungai 
dan bandara serta kepolisian yang 
ada dengan pola kesetaraan 
sesuai  tusi masing-masing. 

d. Aflikasi pelayanan  operasional 
perkarantinaan (e-plaq, e-qvet, 
simlab, simponi) 
Memiliki sistem pelayanan publik, 
dan penerepan sistem ISO 9001-
2008 untuk pelayanan serta ISO 
17025-2008 dalam proses 
Akreditasi. 

keamanan pangan. 
c) Sistem pengukuran 

kinerja yang belum 
mengikuti perkem-
bangan reformasi 
birokrasi. 
Kemampuan IT BKP 
Kelas 1 Pontianak 
dengan stake holder/ 
pengguna jasa yang 
tidak homogen. 

 

3 

 

Sarana dan prasarana / 
Infra Struktur 

 

 
a. Memiliki sarana dan prasarana 

operasional di wilayah kerja yang 
mampu mendukung terlaksananya 
operasional pengawasan dan 
pelayanan karantina. 

b. Memiliki Laboratorium  yang  
sebagian sudah terakreditasi 
dengan sistem ISO 17025-2008. 

c. Memiliki sarana gedung kantor 
Balai Karantina Pertanian Kelas I 
Pontianak 

 
a) Belum  semua sarana 

dan  prasarana  untuk 
pelayanan memenuhi 
standar  minimal. 

b) Sarana dan prasarana 
operasional perlu 
penataan dan 
peningkatan kualitas 
sesuai peruntukan dan 
standar.  

c) Belum semua target 
pemeriksaan 
Laboratorium sudah 
menjadi ruang lingkup 
yang terakreditasi. 
 

 

4 

 

Sumber Daya 
Manusia (SDM) 

 
a. Balai Karantina Pertanian Kelas I 

Pontianak telah memiliki SDM 
yang berkompten dalam 
penyelanggaraan perkarantinaan 
dan pengawasan keamanan 
hayati, yang terdiri dari (Medik 
Veteriner, Paramedik veteriner, 
POPT Ahli dan Terampil, PPNS, 
Polsus, Intelijen Karantina), bidang 
ketata usahaan BKP Kelas 1 
Pontianak belum memiliki 
fungsional analis kepegawaian. 

b. Kompetensi SDM Balai Karantina 
Pertanian Kelas I Pontianak yang 
semakin meningkat. 

 
 
 
 

 
a) Kuantitas, kualitas  

dan kompetensi  
pegawai yang belum 
sesuai dengan beban 
kerja. 

b) Belum memiliki 
fungsional  arsiparis 
dan kehumasan. 
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No ASPEK KEKUATAN (Strenght) 
KELEMAHAN 

(Weakneses) 

 

5 

 

Pengelolaan 
Anggaran. 

 

a. Sumber dana selain rupiah 
murni, juga terdapat anggaran 
yang bersumber dari 
penerimaan negara bukan 
pajak (PNBP). 
 

 

a) Alokasi  anggaran 
operasional Balai 
Karantina Pertanian 
Kelas I Pontianak 
masih terbatas. 
 

 

6 

 

 

Pelayanan Publik. 

 

a. Komitmen Pimpinan dan 
pegawai Balai Karantina 
Pertanian Kelas I Pontianak 
untuk  meningkatkan kualitas 
pelayanan publik semakin 
menguat. 

b. Semakin membaiknya mutu  
sarana dan prasarana untuk 
peningkatan kualitas  
pelayanan  publik kepada 
masyarakat. 

c. Telah adanya pengukuran 
Indek Kepuasan masyarakat 
(IKM) sebagai bagian dari 
sistem monev perbaikan 
pelayanan publik. 
 

 

 

 

a) Sistem pelayanan 
dan pengawasan 
pelaksanaan 
perkarantinaan yang 
telah dituangkan 
dalam suatu produk 
hukum belum 
optimal 
penerapanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
                      B a l a i  K a r a n t i n a  P e r t a n i a n  K e l a s  I  P o n t i a n a k  T a h u n  2 0 1 5 - 17 

Tabel 2. Faktor Eksternal 

 

 

No 

 

 

A s p e k 

 

Peluang (Opportunities) 

 

Tantangan ( Threats) 

1 

 

Sistem Ekonomi/ 
perdagangan 
Nasonal dan 
Internasional 

 

a. Peningkatan  jumlah 
konsumen produk pertanian 
dunia. 

b. Integrasi perdagangan dunia  
atau antar kawasan (WTO, 
MEA,APEC, dsb). 

c. Globalisasi dan liberalisasi 
perdagangan dunia. 

d. Berlakunya kebijakan 
perjanjian perdagangan bebas 
(Free Trade Agreemant FTA), 
antara lain yaitu  indonesia, 
China, Korea dan jepang. 

 

a) Semakin meningkatnya 
hambatan non tarif 
terhadap produk-produk                      
pangan yang dikenkan 
oleh negara tujuan 
ekspor utama 
(USA,EU,Asia Timur 
jauh dan Australia). 

b) Meningkatnya volume 
dan kompleksitas 
perdagangan. 

c) Standarisasi produk 
pertanian dari negara 
pengimpor. 

d) Kebijakan proteksi dari 
negara  mitra. 

e) Tingginya frekuensi lalu 
lintas perdagangan 
internasional untuk 
produk pertanian. 

f) Meningkatnya 
permintaan konsumen 
di negara tujuan ekspor 
terkait produksi  
pertanian yang sehat 
bermutu dan aman 
konsumsi serta bebas 
penyakit. 

g) Meningkatnya ancaman 
kelestarian sumberdaya 
alam hayati hewani  
dan nabati selain HPHK 
dan OPTK , IAS, GMO 
serta ancaman 
terhadap 
keanekaragaman 
hayati. 
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No A s p e k Peluang (Opportunities) Tantangan ( Threats) 

   h) Adanya kebijakan 
zoning dalam importasi 
produk hewan (daging). 

 

2 

 

Perkembangan Iptek 

 

a. Telah  tersedia dan 
terlaksananya sistem aplikasi  
pelayanan operasional  
Karantina hewan dan 
Karantina Tumbuhan secara 
online ke seluruh wilayah RI 
(E-plaq  dan Eq-vet) 

 

a) Masih seringnya 
ganguan  konektifitas  
jaringan internet ke 
server pusat Badan 
Karantina Pertanian di  
Jakarta. 
 

 

3 

 

 

Letak geografis BKP 
Jambi. 

 

a. Provinsi Kalimantan Barat 
yang langsung berhadapan  
dengan Lautan Pasifik 
memiliki  jarak yang dekat 
dengan dua negara Singapura 
dan Malaysia  yang juga 
berbatasan darat dapat 
dijadikan sasaran  ekspor 
berbagai  jenis komoditi 
pertanian yang memiliki nilai 
komparatif lebih. 

b. Perkembangan Bandara dan 
pelabuhan sungai, rencana 
Pelabuhan Samudera Sabak 
dan pengembangan 
pelabuhan Ujung 
Jabung.semua fasilitasnya 
yang memungkinkan 
peningkatan lalu lintas media 
pembawa wajib periksa 
karantina. 

 

a) Tingginya serangan  
berbagai produk impor 
dari negara tetangga 
kita  Singapore dan 
Malaysia yang 
memenuhi 
persyaratatan 
Karantina. 

b) Panjangnya garis 
pantai serta banyaknya 
pelabuhan kecil yang 
tidak diawasi menjadi 
tempat 

c)  kegiatan ilegal 
berbagai  kegiatan.  

4 

 

Volume dan 
kompleksitas 
perdagangan 

a. Pengembangan dan produksi 
berbagai produk untuk 
kesehatan hewan dan 
tanaman (pencegahan, 
diagnosis  dan pengobatan). 

b. Jenis asing Invasif (Invasive 
Allien Species/IAS) telah 
dapat diidentifikasi berdampak 
penting  terhadap lingkungan 
dan kelestarian  sumberdaya 
hayati. 

a) Adanya bioterorisme 
b) Semakin beragamnya 

jenis dan bentuk 
komoditas sehubungan 
dengan produk 
rekayasa genetik 
(GMO) 

c) Sulitnya menelusuri 
tempat asal suatu 
produk 
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BAB III 
RENCANA KERJA 2015 - 2019 

 

Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 (ayat 3) menyatakan bahwa bumi dan air dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekayaan tanah air dan 
wilayah negara Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam hayati perlu dijaga, 
dilindungi dan dipelihara kelestariannya dari ancaman dan gangguan HPHK dan 
OPTK. Ancaman terhadap kelestarian dan keamanan hayati akan menimbulkan 
dampak yang sangat luas pada stabilitas ekonomi, keberhasilan usaha agribisnis 
dan kestabilan ketahanan pangan nasional. 

Sebagai upaya perlindungan sumber daya alam hayati khususnya hewan dan 
tumbuhan di dalam negeri, serta dukungan akselerasi ekspor produk pertanian, 
maka diperlukan adanya penguatan sistem perkarantinaan. Upaya perlindungan 
terhadap produk pertanian dilakukan sebagai wujud dukungan pada pencapaian 
target sukses Kementerian Pertanian yakni swasembada berkelanjutan, khususnya 
padi, jagung, serta daging sapi. Kemampuan BARANTAN diperlukan guna 
melakukan cegah tangkal terhadap HPHK dan OPTK. 

Penguatan sistem karantina hewan dan karantina tumbuhan senantiasa terus 
dilakukan dari tahun ke tahun guna memberikan pengaruh terhadap penurunan 
volume importasi produk pangan. Selain itu, penguatan pintu pemasukan guna 
meningkatkan efektivitas tindakan cegah tangkal introduksi HPHK & OPTK yang 
selaras dengan ketentuan dalam WTO-SPS. Perlindungan terhadap produk 
tumbuhan dilakukan pula untuk komoditas pertanian ekspor. Kualitas produk 
tumbuhan senantiasa harus terjaga, terutama terhadap kesehatan tumbuhan guna 
menghindari adanya catatan tidak kesesuaian (notification of non-compliance) di 
negara tujuan. 

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi 

Arah kebijakan merupakan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas 
pembangunan sesuai dengan visi dan misi presiden yang rumusannya 
mencerminkan bidang urusan perkarantinaan.  

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk 
mewujudkan visi dan misi BARANTAN. Oleh karena itu, arah kebijakan dan 
strategi Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak dalam rangka mendukung 
perwujudan visi dan misi BARANTAN, serta implementasi Rencana Strategis 
Kementerian Pertanian 2015-2019 sebagai berikut: 

1. Memperkuat sistem perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan 
hayati yang modern, tangguh dan terpercaya melalui strategi: 
a. Peningkatan sistem karantina hewan dan keamanan hayati hewani. 
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b. Peningkatan sistem karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati. 
c. Peningkatan kualitas pelayanan karantina pertanian dan pengawasan 

keamanan hayati 
d. Peningkatan kepatuhan, kerjasama dan pengembangan sistem informasi 

perkarantinaan. 
e. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada BARANTAN yang 

meliputi penguatan SDM dan pengembangan infrastruktur 
(sarana/prasarana). 
 

2. Mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan karantina melalui 
strategi peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat tentang 
perkarantinaan. 
 

3.2. 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 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. 

 



  
                      B a l a i  K a r a n t i n a  P e r t a n i a n  K e l a s  I  P o n t i a n a k  T a h u n  2 0 1 5 - 21 

 
Walaupun 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. 
 
Regulasi yang dibutuhkan di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan yang 
masih dalam proses penyusunan, dan/atau yang belum disusun yaitu: 

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

2. Revisi PP No. 82 / 2000 tentang Karantina Hewan 
3. Revisi PP No 14 / 2002 tentang Karantina Tumbuhan 
4. Penyusunan Peraturan Menteri Pertanian terkait Karantina Hewan dan 
Karantina Tumbuhan 
5. Penyusunan  Peraturan Kepala Badan Karantina Pertanian terkait Karantina 
Hewan dan Karantina Tumbuhan 
6. Penyusunan Peraturan Kepala Badan Karantina Pertanian terkait 
Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi 
7. Penyusunan Peraturan Kepala Badan Karantina Pertanian terkait 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perkarantinaan 
8. Penyusunan Peraturan Kepala Badan Karantina Pertanian terkait 
Pengawasan dan Kepatuhan Kegiatan Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan 
9. Penyusunan Peraturan Kepala Badan Karantina Pertanian terkait 
Standarisasi Infrastruktur dan Kompetensi SDM BARANTAN 

3.3. Penguatan Kelembagaan 

Kerangka kelembagaan adalah perangkat institusional BARANTAN berupa 
struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang 
digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, program, dan 
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kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun 
berpedoman pada RPJM Nasional. 

Sesuai dengan Rencana Strategis BARANTAN 2015-2019 bahwa keberadaan 
Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak berperan guna mendukung 
perwujudan misi BARANTAN, yakni:  

1)   Melindungi  kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari 
tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan 
Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) 

2)   Mendukung terwujudnya keamanan pangan  
3)   Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan 

meningkatkan akses pasar komoditas pertanian  
4)   Memperkuat kemitraan perkarantinaan  
5)   Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik . 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 
tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana teknis Karantina Pertanian 
menyatakan bahwa UPT Karantina Pertanian mempunyai tugas pokok yaitu : 
melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, 
serta pengawasan keamanan hayati hewani nabati. 

Tujuan perkarantinaan hewan dan tumbuhan di Indonesia adalah: 

1)   Mencegah masuknya HPHK dan OPTK ke dalam wilayah Negara Republik 
Indonesia serta penyebarannya dari suatu area ke area lain didalam wilayah 
Negara Republik Indonesia; 

2)   Mencegah keluarnya HPHK ke luar negeri; dan 
3)   Mencegah keluarnya OPTK tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia 

ke luar negeri apabila di persyaratkan oleh negara tujuan. 

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Balai Karantina Pertanian 
Kelas I Pontianak menyelenggarakan fungsi: 

a.   Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan; 
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; 
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 sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina 

hewan dan tumbuhan; 
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i.    Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelangggaran peraturan 
perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan 
keamanan hayati hewan dan nabati; 

j.   Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. 
 

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, maka Balai Karantina 

Pertanian Kelas I Pontianak didukung oleh : 

a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

b. Kepala Seksi Karantina Hewan 

c. Kepala Seksi Karantina Tumbuhan 

d. Pejabat Fungsional Karantina Hewan 

e. Pejabat Fungsional Karantina Tumbuhan 

f. Fungsional Umum 

Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak terdiri atas: (a) Kepala Balai; (b) 

Kasubag Tata Usaha; (c) Kepala Seksi Karantina Hewan; (d) Kepala Seksi 

Karantina Tumbuhan; (e) Kelompok Jabatan Fungsional dan (f) Pejabat 

fungsional umum. 

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Kepala Sub Bagaian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan serta urusan tata usaha dan 

rumah tangga.  

Rincian tugas pekerjaan tersebut adalah:  

a. Merencanakan kegiatan, program dan anggaran Subbagian Tata Usaha 

b. Menyiapkan bahan, megolah dan menyusun rencana, program dan anggaran 

kegiatan Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak 

c. Menyiapkan bahan evaluasi dan mendokumentasikan hasl evaluasi kegiatan 

perkarantinaan hewan dan tumbuhan pada Balai Karantina Pertanian Kelas II 

Tarakan 

d. Menyiapkan bahan pelaporan yang kegiatannya meliputi: 

1. Mengumpulkan bahan laporan kegiatan operasional perkarantinaan hewan 

dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati hewani nabati 

2. Menyajikan bahan laporan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan 

tumbuhan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati serta program dan 

anggaran secara berkala harian mingguan bulanan triwulanan dan tahunan 
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3. Menyajikan laporan indek kepuasan masyarakat (IKM) dan indek 

penerapan budaya organisasi. 

e. Melakukan pengumpulan dan menganalisis bahan rencana kebutuhan 

pegawai Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak 

f. Menyiapkan bahan pengembangan dan peningkatan kesejahteraan 

pegawai 

g. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian  

h. Melakukan urusan mutasi pegawai 

i. Melakukan urusan pemantauan, evaluasi dan pelaporan jabatan 

fungsional  

j. Melakukan urusan tata usaha persuratan 

k. Melakukan urusan keuangan 

l. Melakukan urusan akuntansi instansi 

m. Melakukan urusan perlengkapan 

n. Menyiapkan bahan penetapan dan perubahan golongan rumah 

dinas/jabatan serta menyiapkan bahan penerbitan surat ijin penghunian 

rumah dinas/jabatan 

o. Menyiapkan bahan urusan rumah tangga. 

 

2. Kepala Seksi Karantina Hewan 

Kepala Seksi Karantina Hewan mempunyai tugas melakukan pemberian 

pelayanan operasional karantina hewan, pengawasan keamananhayati 

hewani, dan sarana teknik serta pengelolaan sistem informasi dan 

dokumentasi serta pengawasan dan penindakan pelanggaran perundang-

undangan dibidang karantina hewan dan keamanan hayati hewani 

Rincian tugas pekerjaan tersebut adalah:  

a. Merencanakann kegiatan, program dan anggaran Seksi Karantina Hewan. 

b. Melakukan pengelolaan tempat pelaksanaan kegiatan pelayanan (counter) 

kepada pengguna jasa karantina hewan dan keamanan hayati hewani. 

c. Menyiapkan sistem dan prosedur pelaksanaan pelayanan operasional 

perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani. 

d. Melakukan pengelolaan dokumen operasional tindakan karantina hewan 

dan kemanan hayati hewani. 
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e. Menghimpun bahan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan manual 

pelaksanaan serta edaran prosedur pelaksanaan operasional tindakan 

karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani. 

f. Melakukan pengelolaan peta daerah sebar HPH/HPHK. 

g. Melakukan penyiapan data watu kedatangan dan keberangkatan 

kapal/pesawat. 

h. Melakukan penyiapan data penggunaan dokumen operasional karantina 

hewan. 

i. Melakukan identifikasi dan standarisasi pelayanan dalam rangka 

meningkatkan mutu pelayanan kepada pengguna jasa karantina hewan 

dan keamanan hayati hewani. 

j. Melakukan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi perkarantinaan 

hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani. 

k. Melakukan fasilitasi pengelolaan laboratorium. 

l. Melakukan pemberian pelayanan uji laboratorium. 

m. Melakukan pengelolaan instalasi dan sarana teknik operasional 

perkarantinaan hewan. 

n. Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian bimbingan teknis dan 

pembinaan pengelolaan instalasi karantina hewan sementara. 

o. Melakukan urusan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan 

perundang-undangan karantina hewan. 

 

3. Kepala Seksi Karantina Tumbuhan 

Kepala Seksi Karantina Tumbuhan mempunyai tugas melakukan pemberian 

pelayanan operasional karantina tumbuhan, pengawasan keamanan hayati 

nabati, dan sarana teknik serta pengelolaan sistem informasi dan 

dokumentasi serta pengawasan dan penindakan pelanggaran perundang-

undangan dibidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati 

Rincian tugas pekerjaan tersebut adalah:  

a. Merencanakann kegiatan, program dan anggaran Seksi Karantina 

Tumbuhan 

b. Melakukan pengelolaan tempat pelaksanaan kegiatan pelayanan (counter) 

kepada pengguna jasa karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati. 
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c. Menyiapkan sistem dan prosedur pelaksanaan pelayanan operasional 

perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati. 

d. Melakukan pengelolaan dokumen operasional tindakan karantina 

tumbuhan dan kemanan hayati nabati. 

e. Menghimpun bahan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan manual 

pelaksanaan serta edaran prosedur pelaksanaan operasional tindakan 

karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati. 

f. Melakukan pengelolaan peta daerah sebar HPH/HPHK. 

g. Melakukan penyiapan data watu kedatangan dan keberangkatan 

kapal/pesawat. 

h. Melakukan penyiapan data penggunaan dokumen operasional karantina 

tumbuhan. 

i. Menyiapkan sistem dan prosedur pelaksanaan pelayanan operasional 

perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati. 

j. Melakukan identifikasi dan standarisasi pelayanan dalam rangka 

meningkatkan mutu pelayanan kepada pengguna jasa karantina 

tumbuhan dan keamanan hayati nabati. 

k. Melakukan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi perkarantinaan 

tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati. 

l. Melakukan fasilitasi pengelolaan laboratorium. 

m. Melakukan pemberian pelayanan uji laboratorium. 

n. Melakukan urusan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan 

perundang-undangan karantina tumbuhan. 

 

4. Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan 

Seksi Pengawsan dan Penindakan mempunyai tugas melakukan 

pengawasan dan penindakan penlanggaran peraturan perundang-undangan 

di bidang karantina hewan dan karantina tumbuhan, serta keamanan hayati 

hewani dan nabati. Rincian Pekerjaan tersebut adalah : 

a. Merencanakan kegiatan, program dan anggaran Seksi Pengawasan dan 

Penindakan. 

b. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan dokumen peraturan perundang-

undangan perkarantinaan hewan dan tumbuhan. 
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c. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan dokumen peraturan perundang-

undangan pengawasan keamanan hayati hewani hewani dan anbati. 

d. Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pertauran 

perundangan-undangan perkarantinaan hewan dan tumbuhan. 

e. Melakukan penyebarluasan informasi/sosialisasi peraturan perundangan-

undangan, juklak, juknis dan manual, serta surat surat edaran mengenai 

system dan prosedur pelaksanaan operasional karantina hewan. 

f. Melakukan penyebarluasan informasi/sosialisasi peraturan perundangan-

undangan, juklak, juknis dan manual, serta surat surat edaran mengenai 

system dan prosedur pelaksanaan operasional karantina tumbuhan. 

g. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pencegahan masuk dan tersebarnya 

media pembawa HPHK/OPTK dari luar negeri yang dilarang masuk 

kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

h. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pencegahan masuk dan tersebarnya 

media pembawa HPHK/OPTK yang dialarang masuk/keluar antar 

area/wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

i. Melakukan fasilitasi dalam rangka koordinasi pelaksanaan fungsi PPNS. 

j. Menyiapkan bahan/saran perbaikan/penyempurnaan peraturan perundang-

undangan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan 

keamanan hayati hewani dan nabati. 

 

5. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional Medik Veteriner, 

paramedik veteriner, pengendali organisme pengganggu tumbuhan dan 

jabatan fungsional lain. 

a. Kelompok jabatan fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner 

mempunyai tugas: 

1. Melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, 

penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media 

pembawa hama dan penyakit hewan karantina (HPHK). 

2. Melakukan pemantauan daerah sebar HPHK. 

3. Melakukan pembuatan koleksi HPHK. 

4. Melakukan pengawasan keamanan hayati hewani. 
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5. Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangann yang berlaku. 

b. Kelompok jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu 

Tumbuhan mempunyai tugas: 

1. Melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, 

penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media 

pembawa hama dan penyakit tumbuhan karantina (OPTK) 

2. Melakukan pemantauan daerah sebar OPTK 

3. Melakukan pembuatan koleksi OPTK 

4. Melakukan pengawasan keamanan hayati nabati 

5. Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangann yang berlaku. 

 

Wilayah Kerja Lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak 

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

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, Unit 

Pelaksana Teknis Karantina Pertanian Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak 

memiliki 6 (enam) wilayah kerja yaitu : 

 

1. Pelabuhan Laut Dwikora Pontianak (Kota Pontianak), 
2.  Bandara Supadio Pontianak (Kab. Kubu Raya),  
3. Kantor Pos Pontianak,   
4. Pelabuhan Laut Sintete (Kab. Sambas),  
5. Pelabuhan Sukabngun (Kab. Ketapang), 
6.  Bandara Rahadi Oesman (Kab. Ketapang)   
7. Tempat pemasukan dan pengeluaran lainnya di Provinsi Kalimantan 

Barat.  
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3.4. Target Kinerja 

Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja pembangunan perkarantinaan hewan dan 
tumbuhan berdasarkan perspektif Balanced Score Card (BSC), maka indikator 
kinerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan karantina 
pertanian adalah sebagai berikut (Gambar 2) : 

Gambar 2. Peta Strategi BARANTAN 2015-2019  
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Tabel.3  Sasaran Program dan Indikator Kinerja BKP Kelas I Pontianak  
              Tahun 2015-2019 

SASARAN PROGRAM  INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 

1 STAKEHOLDER PERSPECTIVE 

    1 Meningkatnya 
efektivitas 
pengendalian resiko 
masuk,  tersebar dan 
keluarnya HPHK dan 
OPTK 

IKU. 001 Persentase media pembawa yang 
memenuhi sistem jaminan kesehatan 
melalui sertifikasi karantina impor di 
tempat pemasukan yang telah 
ditetapkan pada tahun bersangkutan 

94%   

    IKU. 002 Persentase media pembawa yang 
memenuhi sistem jaminan kesehatan 
melalui sertifikasi karantina antar 
area di tempat pemasukan yang 
telah ditetapkan pada tahun 
bersangkutan 

94%   

    IKU. 003 Persentase media pembawa yang 
memenuhi sistem jaminan kesehatan 
melalui sertifikasi karantina antar 
area di tempat pengeluaran yang 
telah ditetapkan pada tahun 
bersangkutan 

94%   

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

IKU. 004 Persentase jumlah sertifikat ekspor 
yang ditolak oleh negara tujuan 
melalui tempat pengeluaran yang 
ditetapkan pada tahun bersangkutan 

≤ 0,1%   

2 CUSTOMER PERSPECTIVE 

    1 Meningkatnya 
kepatuhan dan 
kepuasan pengguna 
jasa karantina 
pertanian 

IKU. 005 Penurunan persentase kasus 
pelanggaran perkarantinaan 
dibanding tahun sebelumnya 

5%   

    IKU. 006 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 
(IKM) 

85   

3 INTERNAL PROCESS  PERSPECTIVE 

    1 Meningkatnya 
Tindakan Karantina  

IKK. 025 Jumlah sertifikat karantina impor, 
ekspor dan antar area terhadap 
media pembawa OPTK dan HPHK 
melalui pelaksanaan tindakan 
karantina 

15.000   

    2 Tersedianya sarana 
dan prasarana 
perkarantinaan yang 
memadai 

IKK. 039  Jumlah dan jenis sarana,  
infrastruktur,  teknologi informasi 
yang sesuai kebutuhan dan 
memadai  

85   
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BAB IV 
PENUTUP 

 

Rencana strategis Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak 2015-2019 
merupakan suatu dokumen yang disusun sesuai dengan amanat Undang Undang 
No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana 
strategis Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak 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 
Kementerian Pertanian dan Badan Karantina Pertanian. 

Dengan adanya penyesuaian terhadap visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan 
Indikator Kinerja Utama (IKU), arah kebijakan dan strategi pembangunan karantina 
hewan dan tumbuhan yang tertuang dalam dokumen Renstra Balai Karantina 
Pertanian Kelas I Pontianak 2015-2019, maka dokumen ini menjadi acuan bagi 
penyusunan Rencana Kerja (Renja) Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak dan 
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak 
tahun 2015-2019. 

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan karantina hewan dan tumbuhan 
memerlukan adanya dukungan dan kerjasama antar unit kerja karatina pertanian se 
Indonesia terkait, serta partisipasi masyarakat. Komitmen dan kerja keras dari 
pimpinan dan seluruh pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berada di Balai 
Karantina Pertanian Kelas I Pontianak, serta sinergitas dengan semua pihak terkait 
sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan 
pembangunan karantina hewan dan tumbuhan yang berdaya saing dan 
berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. 
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Lampiran-Lampiran



  
 

Lampiran 1. Matrik Keterkaitan Visi Dengan Strategi dan Program Tahun 2015 – 2019 

VISI MISI TUJUAN 
SASARAN 
PROGRAM 

IKU 
ARAH 

KEBIJAKAN 
STRATEGI PROGRAM 

Menjadi 
instansi yang 
tangguh dan 
terpercaya 
dalam sistem 
perlindungan 
sumberdaya 
pertanian di 
wilayah 
Kalimantan 
Barat 

1. Melindungi  
kelestarian 
sumberdaya 
alam hayati 
hewan dan 
tumbuhan dari 
tumbuhan dari 
serangan Hama 
dan Penyakit 
Hewan Karantina 
(HPHK), dan 
Organisme 
Pengganggu 
Tumbuhan 
Karantina 
(OPTK) 

2. Mendukung 
terwujudnya 
keamanan 
pangan  

3. Memfasilitasi 
perdagangan 
dalam rangka 
mempertahankan 
dan 
meningkatkan 
akses pasar 

1. Terjaganya 
Sumber daya 
alam hayati 
hewan dan 
tumbuhan dari 
serangan hama 
penyakit hewan 
karantina dan 
organisme 
pengganggu 
tumbuhan 
karantina. 

2. Terjaminnya 
keamanan 
produk pertanian 
yang berasal dari 
hewan dan 
tumbuhan 

3. Pengendalian 
importasi dan 
percepatan 
eksportasi 
komoditas 
pertanian 

4. Memberdayakan 
masyarakat 
dalam 
pelaksanaan 
perkarantinaan 

5. Mewujudkan 
Pelayanan Prima 

 

1. Meningkatnya 
efektivitas 
pengendalian 
resiko masuk,  
tersebar dan 
keluarnya HPHK 
dan OPTK 

2. Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan 
tindakan 
karantina dan 
pengawasan 
keamanan 
hayati terhadap 
ekspor MP 
HPHK dan 
OPTK dan 
keamanan 
hayati 

3. Meningkatnya 
kepatuhan dan 
kepuasan 
pengguna jasa 
karantina 
pertanian 

 
 
 
 
 
 

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

2. Persentase 
media pembawa 
yang memenuhi 
system jaminan 
kesehatan 
melalui sertifikasi 
karantina antar 
area di tempat 
pemasukan yang 
telah ditetapkan 

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

4. Persentase 

1. Memperkuat 
sistem 
Perkarantinaan 
Pertanian dan 
pengawasan 
keamanan 
hayati 
berlandaskan 
analisa resiko. 

2. Mengikutsertak
an masyarakat 
dalam 
penyelenggara
an karantina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Peningkatan 
Kualitas 
Pelayanan 
Karantina 
Pertanian dan 
Pengawasan 
Keamanan 
Hayati 

Peningkatan 
Kualitas 
Pengkarantina
an Pertanian 
dan 
Pengawasan 
Keamanan 
Hayati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

VISI MISI TUJUAN 
SASARAN 
PROGRAM 

IKU 
ARAH 

KEBIJAKAN 
STRATEGI PROGRAM 

komoditas 
pertanian  

4. Memperkuat 
kemitraan 
perkarantinaan  

5. Meningkatkan 
citra dan kualitas 
layanan public. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 jumlah Sertifikasi 
Ekspor yang 
ditolak  oleh 
negara tujuan 
melalui  tempat 
pengeluaran 
yang telah 
ditetapkan 

5. Penurunan 
persentase 
kasus 
pelanggaran 
perkarantinaan 

6. Nilai IKM (Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat) 

 

 



  
 

Lampiran 2. Matrik Kinerja dan Pendanaan 
 
 

PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KINERJA LOKASI 
TARGET UNIT 

ORGANISASI 
PELAKSANA 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                        
1 Peningkatan 

Kualitas Pelayanan 
Karantina 
Pertanian dan 
Pengawasan 
Keamanan Hayati 

                  

  
    SASARAN KEGIATAN 1                   
    Meningkatnya tindakan 

karantina  
IKK. 025 Jumlah sertifikat karantina 

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

  13.000 14.000 14.500 14.700 15.000 

  
    IKK. 037 Dukungan Internal 

Administrasi pengelolaan 
Sertifikasi Karantina 
Pertanian (BULAN) 

  12 12 12 12 12 

  
    SASARAN KEGIATAN 2                   
    Terwujudnya good 

governance & clean 
government 

IKK. 038 Dukungan Aparatur 
Pegawai & Layanan 
Perkantoran (BULAN 
LAYANAN) 

  12 12 12 12 12 

  
  SASARAN KEGIATAN 3          
    Tersedianya sarana dan 

prasarana perkarantinaan 
yang memadai 

IKK. 039  Jumlah dan jenis sarana,  
infrastruktur,  teknologi 
informasi yang sesuai 
kebutuhan dan memadai 
(UNIT) : 

  70 160 180 230 280  



  
 

Lampiran 3. Matrik Kegiatan, Target dan Alokasi Anggaran 
 
MATRIKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2015-2019 

UPT BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PONTIANAK 

KEMENTERIAN PERTANIAN 
 

PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KINERJA 
TARGET ALOKASI (Rp Miliar) 

TOTAL 
ALOKA
SI 2015-

2019 
LOK
ASI 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 
(Rp 

Miliar) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                                   

6 Peningkatan 
kualitas pelayanan 
karantina pertanian 
dan pengawasan 
keamanan hayati 

                           

     Meningkatnya 
tindakan 
karantina  

                       

       IKK. 
025 

Jumlah sertifikasi 
karantina Impor, 
ekspor dan antar 
area terhadap 
media pembawa 
OPTK dan HPHK 
melalui 
pelaksanaan 
tindakan karantina 
(LAPORAN) 

13.00
0 

14.00
0 

14.50
0 

14.75
0 

15.00
0 

2,100 3,000 3,500 4,500 5,500 18,600    

       IKK. 
037 

Dukungan Internal 
Administrasi 
pengelolaan 
sertifikasi 
karantina pertanian 
(BULAN) 

12 12 12 12 12 1,200 1,500 1,800 2,100 2,500 9,100    

 



  
 

     Terwujudnya 
good 
governance & 
clean 
government 

                            

       IKK. 
038 

Dukungan aparatur 
pegawai & layanan 
perkantoran 
(BULAN LAYANAN) 

12 12 12 12 12 6,000 7,000 7,800 8,500 9,500 38,800    

                              

     Tersedianya 
sarana dan 
prasarana 
perkarantinaan 
yang memadai 

                       

    IKK. 
039 

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

70 160 180 230 280 1,500 7,000 3,500 3,500 3,500 19,000  

           10,800 29,300 16,600 18,600 21,000 96,300  



  
 

Lampiran 4. Matrik Kata Kunci Visi 
 

No Kata Kunci Visi BARANTAN Makna/Arti 

1 Instansi yang tangguh Menjadikan BARANTAN sebagai institusi yang senantiasa mampu menyesuaikan 
diri (adaptif) terhadap berbagai tantangan dan dinamika/perubahan lingkungan 
organisasi secara multidimensional (lingkungan alam, politik, sosial, ekonomi, 
teknologi, sistem hukum dan regulasi), baik dari dalam maupun luar negeri, serta  

2 Instansi yang terpercaya Menjadikan BARANTAN sebagai institusi yang memegang teguh prinsip-prinsip 
profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas dan fungsi melalui 
penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di bidang 
karantina hewan dan tumbuhan. 

3 Perlindungan Kelestarian 
Sumberdaya alam hayati hewan 
dan tumbuhan, Lingkungan dan 
Keanekaragaman Hayati 

BARANTAN memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung Visi dan Misi 
Kementerian Pertanian guna mewujudkan perlindungan kelestarian sumberdaya 
alam hayati hewan dan tumbuhan guna mendukung upaya pemerintah dalam 
menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati di Indonesia. 

4 Keamanan pangan BARANTAN mengembangkan standar kebijakan di bidang karantina hewan dan 
tumbuhan guna meningkatkan standar keamanan mutu pangan yang berasal dari 
produk pertanian yang layak konsumsi sehingga mampu memberikan perlindungan 
pada masyarakat, serta mendukung perwujudan swasembada pangan nasional. 

 
 


