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 I.  PENDAHULUAN 

 

1. LATAR BELAKANG 

 

Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas I Jambi merupakan UPT 

Badan Karantina Pertanian  dengan wilayah kerjanya meliputi Pelabuhan 

Sungai Jambi (Talang Duku), Bandara Sultan Thaha  Jambi , Kantor Pos 

Jambi,  Pelabuhan Laut Kuala Tungkal, dan tempat-tempat 

pemasukan/pengeluaran di Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok 

sebagai filter dari masuknya  Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina 

(OPTK) / Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dari luar negeri dan 

mencegah tersebarnya dari daerah tertular ke daerah bebas yang berarti 

pula melindungi dan melestarikan kekayan alam hayati nabati dan hewani 

serta melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar. 

 Dalam rangka memenuhi target dan sasaran Pembangunan 

Pertanian  nasional dan daerah sebagai mana  tertuang dalam Rencana 

Stratejik  Departemen Pertanian tahun 2010 - 2014 dan pembangunan 

pertanian Provinsi Jambi 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 mengatisipasi makin meningkatnya volume dan frekuensi lalu 

lintas perdagangan produk pertanian. 
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Penyelenggaraan karantina pertanian di Provinsi Jambi 

dilaksanakan dalam rangka merespon isu-isu publik yang berkaitan dengan 

ketahanan pangan yaitu : 

1. Adanya gangguan OPTK / HPHK terhadap kesinambungan 

ketahanan pangan dan usaha tani ; 

2. Menurunya produksi dan produktifitas serta daya saing 

komoditas pertanian akibat gangguan OPTK / HPHK ; 

3. Ancaman kelestarian sumber daya hayati nabati dan hewani ; 

4. Adanya penolakan komoditas pertanian yang diekspor 

dibeberapa negara tujuan ; dan 

5. Ancaman masuknya komoditas pertanian impor yang tidak sehat, 

aman, utuh dan halal ke 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 

menyangkut sanitari dan fitosanitari (karantina pertanian dan kesehatan 

pangan) 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 
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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 Jambi, berupaya ikut serta dalam 

melindungi sumber alam di daerah provinsi Jambi 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 menuju eksalerasi 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 mencoba meningkatkan 

pelayanan operasionalnya yang selama ini masih belum berjalan sebagai 

mana mestinya, sebagaimana isu aktual yang mengemuka pada saat ini 

adalah “ Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Operasional Balai Karantina 

Pertanian Kelas I Jambi 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 
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berbagai aspek sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan  Restra Badan 

Karantina Pertanian 2011 - 2014 yaitu : 

1. Membangun Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan 

Karantina 

2. Karantina Sebagai Instrumen Perdagangan  

3. Penataan Sumber Daya Manusia 

4. Sarana dan Prasarana Karantina  

 

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

 

Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi sebagai kepanjangan 

tangan Badan Karantina Pertanian di Provinsi Jambi  melaksanakan tugas  

pokok  : 

1. Mencegah masuknya  OPTK / HPHK dari luar negeri dan 

mencegah tersebarnya dari area (daerah) tertular OPTK/HPHK 

ke  area (daerah) bebas OPTK/HPHK didalam wilayah negara 

RI; 

2. Mencegah keluarnya  HPHK dari wilayah negara RI ke luar 

negeri ;  

3. Mencegah keluarnya  Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 

tertentu dari wilayah negara RI keluar negeri apabila disyaratkan 

oleh negara tujuan ; dan 

4. Melaksanakan pengawasan keamanan pangan produk  pertanian 

impor. 
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Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi melaksanakan fungsi  

sebagai berikut : 

a. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, 

perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan 

pembebasan media pembawa OPTK tanaman pangan, 

hortikultura, dan tanaman perkebunan serta HPHK  di Pelabuhan 

Sungai Jambi, Pelabuhan Laut Kuala Tungkal, Bandara Sultan 

Thaha, dan Kantor Pos  Jambi  serta tempat-tempat  

pemasukan/pengeluaran lainnya di dalam wilayah kerja BKP 

Kelas I Jambi ; 

b. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar OPTK tanaman pangan, 

hortikultura, dan tanaman perkebunan serta HPHK; 

c. Pelaksanaan pembuatan  koleksi OPT/OPTK tanaman pangan, 

hortikultura, dan tanaman perkebunan serta HPH / HPHK; 

d. Pengelolaan laboratorium karantina tumbuhan tanaman pangan, 

hortikultura dan tanaman perkebunan serta laboratorium 

karantina hewan 

e. Pengelolaan data, informasi serta dokumentasi kegiatan 

operasional perkarantinaan tumbuhan  dan hewan ; 

f. Pemberian pelayanan teknis kegiatan operasional 

perkarantinaan tumbuhan dan hewan ; 

g. Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran 

Undang-Undang Karantina  Hewan, Ikan dan Tumbuhan  ; 

h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan 

i. Pengawasan keamanan hayati tumbuhan dan hewan serta  

produknya yang diimpor, diekspor dan diantar area kan. 
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3. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN BALAI KARANTINA PERTANIAN 

KELAS I JAMBI 

 

Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi sebagai institusi 

strategis didalam pertahanan negara dari ancaman OPTK / HPHK dan 

pelaksanaaan pengawasan keamanan pangan.  

Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi menetapkan visinya  dengan 

menjabarkan visi Badan Karantina Pertanian dalam mewujudkan 

Karantina Pertanian Yang Modern dan Terpercaya yaitu  : 

” Terwujudnya Pelayanan Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi 

Terbaik di Provinsi Jambi Tahun 2014 ” 

 

Visi Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi ini ditetapkan karena 

Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi sebagai institusi  pemerintah 

yang langsung memberikan pelayanan kepada publik sehingga dituntut  

untuk memberikan pelayanan jasa karantina tumbuhan dan hewan 

sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembannya  yang 

transparan , efektif dalam waktu, efisien dalam hasil , konsisten 

dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

Untuk mewujudkan visi tersebut Balai Karantina Pertanian Kelas 

I Jambi mengemban misi  ” Melindungi pertanian Indonesia 

(khususnya provinsi Jambi) dari ancaman masuk dan tersebarnya  

OPTK dan HPHK ke wilayah RI (khususnya provinsi Jambi), 

mendukung akselerasi ekspor komoditas pertanian serta 

pengawasan keamanan hayati dan ketahanan pangan ” 
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Penjabaran misi tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Mencegah masuk dan tersebarnya OPTK dan HPHK dari luar negeri 

dan antar area dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(khusunya provinsi Jambi) 

2. Mendukung keberhasilan program peningkatan ketahanan pangan 

regional/nasional dan pengembangan Agribisnis 

3. Memfasilitasi kelancaran perdagangan/pemasaran produk agribisnis 

(Menjamin kualitas komoditas ekspor di pasar dunia / quality 

anssurance ) 

4. Melaksanakan pelayanan karantina pertanian yang prima 

(transparan dan akuntabel) 

5. Melaksanakan tertib administrasi dalam pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi karantina tumbuhan dan bebas KKN ( good governance 

and clean government ) 

6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 

perkarantinaan pertanian  ( quarantine minded ) 
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II.  ANALISA STRATEJIK PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN  

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I JAMBI 

 

1. KONDISI SAAT INI : 

 1.1. Kelembagaan  

 Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi merupakan unit 

pelaksana teknis (UPT) dari Badan Karantina Pertanian 

berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian 

No.22/Permentan/OT.140/4/2008 tanggal 3 April 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina 

Pertanian terdiri atas seorang Kepala Balai (Eselon III/A) ,  

Ka.Sub.Bagian Tata Usaha (Eselon IV/A), Kepala Seksi 

Karantina Hewan (Eselon IV/A), Kepala Seksi  Karantina 

Tumbuhan (Eselon IV/A), Kepala Seksi Pengawasan dan 

Penidakan (Eselon IV/A) dan Kelompok  Jabatan Fungsional . 

 

  Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi mempunyai 

wilayah kerja  : 

- Pelabuhan Sungai Jambi (Pelabuhan Talang Duku) 

- Pelabuhan Laut Kuala Tungkal 

- Bandar Udara Sultan Thaha 

- Kantor Pos Jambi 

- Pelabuhan Laut Muara Sabak 

- Tempat pemasukkan dan pengeluaran lainnya di Provinsi 

Jambi 
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1.2. Peraturan Perundangan-undangan 

  Dasar Hukum pelaksanaan Karantina Tumbuhan antar lain : 

- Undang-Undang No.: 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, 

Ikan dan Tumbuhan; 

- Undang-Undang  No.: 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi WTO; 

- Peraturan Pemerintah No.: 82 Tahun 2000 tentang Karantina 

Hewan 

- Peraturan Pemerintah No.: 14 Tahun 2002 tentang Karantina 

Tumbuhan ; dan 

- Sejumlah Peraturan / Keputusan Menteri Pertanian dan 

Peraturan Perundang-undangan lainnya. 

 

1.3. Sumber Daya Manusia 

 Pegawai Balai Karantina Tumbuhan Kelas I Jambi sampai 

akhir tahun 2010 sebanyak 46 orang PNS dan 7 orang tenaga 

harian lepas yang berdasarkan kualifikasinya jabatan dan 

tugasnya  adalah sebagai berikut : 

- Pejabat Struktural  5 orang 

- Pejabat Fungsional : 

 Medik Veteriner  : 2 Orang calon 

 Paramedik Veteriner : 2 Orang, 2 orang calon 

 POPT Ahli  : 4 orang, 3 orang calon 

 POPT Terampil  : 4 orang, 5 orang calon 

 Tenaga teknis  : 3 orang 

 Tenaga Administrasi : 16 orang 

 Tenaga Harian Lepas : 7 orang 
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1.4. Sarana dan Prasarana Pendukung  / Infrastruktur  

  

   Sarana dan prasarana penduduk yang dimiliki Balai 

Karantina Pertanian Kelas I Jambi sampai akhir tahun 2008 

antara lain  : 

1.4.1. Gedung/Bangunan 

 - Gedung Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi 

seluas 230 M2 

- Gedung Kantor Wilker Pelabuhan  Sungai Jambi ( 

Pelabuhan Talang Duku) seluas 50 M2 

 - Gedung Kantor Wilker Pelabuhan Laut Kuala Tungkal 

seluas 90 M2 . 

 - Laboratorium seluas 250 M2 

  - Scren House seluas 35 M2 

 ` - Incenerator 2 unit 

  - Fumigation Room seluas seluas 15 M2 

  - Rumah Dinas seluas 80 M2 

  - Rumah Pengaman Genset  seluas 6 M2 

  - Pos Penjagaan seluas 9 M2 

  - Gudang penyimpanan  seluas  15 M2 

 

1.4.2. Kendaraan Operasional/Dinas : 

  - 7 Kendaraan Operasional  roda- 4 

  - 28  Kendaraan Operasional roda-2 
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1.4.3. Peralatan  Laboratorium  : 

  - Mikroskop 9 unit ( Stereo dan Compound , 3 photo 

mikroskop) 

- Laminar Air Flow 1 unit 

  - Autoclave 1 unit 

  - Incubator 2 unit 

  - Microwave 1 unit 

  - Glassware  

  -  Centrifuge 1 unit 

  - Electric balance 

  - Waterbath 1 unit  

 

  1.4.4. Peralatan Pengolah Data : 

- Komputer 23 unit  ( 2 unit di Wilker Kuala Tungkal dan 1 

Unit di Wilker Talang Duku) 

- Laptop/Note Book 9 unit  

- Scanner 2 unit 

- Printer 21 unit   
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1.5. Keuangan  

 

  Pembiayaan kegiatan Balai Karantina Pertanian Kelas I 

Jambi  tahun 2010 berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara) berupa DIPA  (Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran)  sejumlah : Rp 5.176.960.000- terdiri dari Rupiah 

Murni sejumlah Rp 5.176.960.000,-, yang terbagi untuk Belanja 

Pegawai  sejumlah Rp 1.538.110.000,- Belanja Barang sejumlah 

Rp 2.434.078.000,- dan Belanja Modal sejumlah  Rp 

1.142.297.000,-. Dari anggaran tersebut diatas telah 

direalisasikan sebesar Rp. 4.800.784.757,- terdiri dari Rupiah 

Murni yang terbagi untuk Belanja Pegawai sejumlah  Rp 

1.528.520.576,-( 110%), Belanja Barang sejumlah Rp 

2.230.616.967,-(92%) dan Belanja Modal sejumlah Rp 

1.041.647.214,- (97%) 

 

 1.6. Public Awerenes  dan Peningkatan Kerja Sama 

 

    - Pengadaan Brosur/Leaflet/ Buku Agenda/ Rool Banner   

    - Mengikuti Pameran 

    - Kerjasama  dengan instansi terkait  ( di tempat pemasukkan 

dan pengeluaran  Provinsi Jambi) dalam forum koordinasi dan 

komunikasi 

    - Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Institusi bidang 

Pendidikan 
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2. KONDISI YANG DIHARAPKAN  : 

 

2.1. Kelembagaan 

 

  Pada akhir tahun 2014 diharapkan Balai Karantina 

Pertanian Kelas I Jambi makin mantap dalam melaksanakan 

tupoksi melindungi sumber daya alam hayati  nabati dan hewani 

serta  potensi agribisnis  daerah Provinsi Jambi  seiring dengan 

perkembangan pembangunan pertanian  di Provinsi Jambi yang 

makin meningkat disektor pertanian terutama potensi  tanaman 

perkebuan yang antara lain karet, kelapa sawit dan pinang serta 

pengembangan sektor  peternakan dan budidaya sarang burung 

wallet. 

 

2.2. Peraturan Perundang-undangan 

 

 Peraturan pelaksanaan yang merupakan amanat 

Peraturan Pemerintah  No. 82 Tahun 2000 dan No. 14 Tahun 

2002 dan peraturan pelaksanaan operasional keamanan hayati 

terutama untuk lalu lintas pangan segar produk pertanian segera 

ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian agar 

eksetensi penyelenggaraan karantina tumbuhan dan hewan 

dalam perlindungan pertanian dan pangan berjalan dengan 

optimal. 
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2.3. Sumber Daya Manusia 

 

  Perlu penambahan tenaga POPT Ahli  sebanyak 3 orang ( 

dengan cara mengangkat Calon POPT Ahli )  dan POPT terampil 

sebanyak  4 orang  ( dengan cara mengangkat tenaga calon 

POPT terampil ), Medik Veteriner sebanyak 3 orang ( dengan 

cara mengangkat 2 orang Calon Medik Veteriner yang baru ), 

Paramedik Veteriner sebanyak 6 orang ( dengan cara 

mengangkat 6 calon Paramedik Veteriner yang baru) tenaga ahli  

komputer sebanyak  3 orang ( dengan cara memberikan 

pelatihan/kursus program dan teknik computer pada tenaga 

administrasi yang ada) dan  mengangkat tenaga harian lepas 

sebagai sebayak 2 orang. Jumlah pegawai  Balai Karantina 

Tumbuhan  menjadi 53 orang untuk tahun 2010 dengan 

kualifikasi jabatan dan tugasnya sebagai berikut  

- Pejabat Struktural  5  orang 

-    Pejabat Fungsional : 

 Medik Veteriner  : 2 orang calon 

 Paramedik Veteriner : 2 orang, 2 orang calon 

 POPT Ahli  : 4 orang, 3 orang calon 

 POPT Terampil  : 4 orang, 5 orang calon 

- Fungsional Umum ( Staf Teknis dan Administrasi ) 19 orang 

(tenaga teknis 3 orang, tenaga komputer 2 orang , tenaga 

pelayanan operasional 4 , keuangan 3 orang, barang 2 orang, 

tata usaha  5 orang. 

- Tenaga pengamanan dan kebersihan 7 orang 
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2.4. Keuangan 

 

  Untuk pembiayaan kegiatan  diharapkan usulan anggaran 

yang telah diajukan dapat disetujui disesuaikan dengan proritas 

kegiatan yang telah direncanakan untuk tahun mendatang 

minimal naik 15 % setiap tahunnya 

  

2.5. Sarana dan Prasarana Pendukung  / Infrastruktur 

 

 Pada akhir tahun 2014 diharapkan sarana dan prasarana 

pendukung penyelenggaraan karantina tumbuhan dan hewan 

dapat tersedia memenuhi standar yang diharapkan dan sesuai 

perkembangan jaman dan teknologi diantaranya   terpenuhinya  : 

-  fasilitas peralatan  laboratorium tumbuhan dan hewan serta 

peralatannya,  

-  fasilitas gedung kantor wilker dengan sarana pelayanan 

yang memadai, 

-  pembangunan gedung wilayah kerja Pelabuhan Muara 

Sabak seluas  100 M2 . 

-  Instalasi Karantina Tumbuhan berupa  : Instalasi perlakuan ( 

fumigation room) , instalasi pengamatan  ( screen house ),  

Incenerator dan Gudang penyimpanan seluas 300 M2, 

-  Instalasi Karantina Tumbuhan berupa : Kandang ternak dan 

Unggas,  yang memadai. 
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 2.6. Public Awerenes  dan Peningkatan Kerja Sama 

 

  - Meningkatnya kerjasama dengan instansi terkait dalam bentuk 

   koordinasi, MOU, dan forum komunikasi yang intensif. 

  - Peran serta dan dukungan masyarakat  meningkat  dalam 

penyelenggaraan perkarantinaan melalui : Sosialisasi, public 

relation, media cetak dan elektronik serta secara langsung. 

 

3. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEJIK 

 3.1. KEKUATAN ( STRENGTHS ) : 

   3.1.1. Memiliki Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam 

penyelenggaraan perkarantinaan tumbuhan antara lain 

pejabat fungsional POPT  (Ahli dan terampil) , Medik 

Veteriner ,  Para medik Veteriner , Pejabat Struktural dan 

Pejabat Fungsional Umum ( staf teknis dan administrasi ) 

serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

 3.2.1. Memiliki sarana dan prasarana pendukung 

penyelenggaraan perkarantinaan pertanian yang memadai 

 3.3.1. Tersedianya sumber pembiayaan penyelenggaraan 

perkarantinaan pertanian yang memadai berupa DIPA 

yang pengusulannya melalui perencanaan dan kebutuhan 

UPT. 

 3.4.1. Status kelembagaan Balai Karantina Pertanian Kelas I 

Jambi sebagai Unit eselon III/a  Badan Karantina 

Pertanian  
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 3.5.1. Memiliki landasan hukum yang kuat untuk 

penyelenggaraan perkarantinaan pertanian 

 3.6.1. Memiliki berbagai peraturan perundang-undangan, juklak 

dan juknis penyelenggaraan perkarantinaan pertanian 

3.7.1. Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi merupakan salah 

satu unsur CIQ (Custom, Imigration , Quarantine) yang 

harus ada di pintu masuk dan keluar  antar negara 

(khususnya di Provinsi Jambi) 

3.8.1. Keanggotaan Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi 

dalam POKJA Dewan Ketahan Pangan Provinsi Jambi  

 

 3.2. KELEMAHAN (WEAKNESSES) : 

 

3.2.1. Kuantitas dan kualitas SDM belum mencukupi standar 

minimum kebutuhan personil Balai Karantina Pertanian 

Kelas I Jambi 

3.2.2. Sarana dan prasarana pendukung operasional belum 

sepenuhnya memenuhi standar kebutuhan dan 

perkembangan teknologi 

3.2.3. Pola karir dan pola mutasi belum berjalan sebagaimana 

mestinya 

3.2.4. Belum semua ketentuan peraturan perundang-undangan  

yang ada dijabarkan dalam peraturan pelaksanaan yang 

lebih operasional 

3.2.5. Budaya kerja SDM belum memenuhi standar yang 

sebagaimana mestinya 
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3.3. PELUANG ( OPPORTUNITIES ) : 

 

3.3.1. Meningkatnya kerjasama antar instansi (nasional, regional 

dan Internasional) melalui forum koordinasi , komunikasi 

dan MOU 

3.3.2. Peran Karantina Pertanian semakin penting dalam 

menentukan akses pasar komoditas pertanian dalam 

perdagangan internasional 

3.3.3. Peran Karantina Pertanian juga sebagai Instrumen untuk 

menjaga komoditi Impor dalam Era Pasar Bebas. 

3.3.4. Tersedianya program pendidikan dan pelatihan pegawai di 

Kementerian Pertanian khususnya di Badan Karantina 

Pertanian   

3.3.5. Tersedianya formasi dan program rasionalisasi pegawai di 

Kementerian Pertanian khususnya di Badan Karantina 

Pertanian 

3.3.6. Terbukanya perencanaan kebutuhan anggaran 

penyelenggaraan karantina pertanian yang berbasis 

kinerja. 
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 4.1. TANTANGAN ( THREATS ) : 

 

Meningkatnya tuntutan publik/masyarakat  terhadap 

kinerja aparatur pemerintah dan terwujudnya pemerintah 

yang baik dan bersih  (good governance and clean 

government ) 

Tuntutan publik/masyarakat atas penyelenggaraan 

perkarantinaan yang sesuai dengan kemajuan teknologi, 

era globalisasi, otonomi daerah dan arah kebijakan 

pembangunan sistem dan usaha agribisnis  

Diperlukan sistem penyelenggaraan perkarantinaan 

pertanian yang mampu mendorong dan meningkatkan 

daya saing produk agribisnis di pasar global 

Meningkatnya tuntutan konsumen terhadap pangan yang 

berkualitas, aman, dan sehat untuk dikonsumsi 

Meningkatnya tuntutan publik/masyarakat atas pelayanan 

prima dalam penyelenggaraan perkarantinaan pertanian 

Masih rendahnya pemahaman publik/masyarakat tentang 

arti pentingnya karantina pertanian  
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III. KEBIJAKAN DAN  PROGRAM PEMBANGUNAN  

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I JAMBI TAHUN 2010 - 2014 

 

 Berdasarkan visi Balai Karantina Pertanian Kelas I  Jambi “ 

Terwujudnya Pelayanan Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi 

Terbaik di Provinsi Jambi Tahun 2014”   

dan misi  : 

1. Mencegah masuk dan tersebarnya OPTK  dan HPHK dari luar 

negeri dan antar area dalam Wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

2. Mendukung keberhasilan program peningkatan ketahanan 

pangan regional/nasional dan pengembangan Agribisnis; 

3. Memfasilitasi kelancaran perdagangan/pemasaran produk 

agribisnis (Menjamin kualitas komoditas ekspor produk 

agribisnis di pasar dunia / quality anssurance ); 

4. Melaksanakan pelayanan karantina pertanian yang prima 

(transparan dan akuntabel); 

5. Melaksanakan tertib administrasi dalam pelaksanaan tugas 

poko dan fungsi karantina tumbuhan (good governance and 

clean government ); 

6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 

perkarantinaan tumbuhan  (quarantine minded ); 

 

 Sasaran penyelenggaraan karantina pertanian tahun 2010 - 2014 

di provinsi Jambi berdasarkan  sasaran yang telah ditetapkan Kementrian 
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Pertanian dan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi antara lain sebagai 

berikut : 

1. Terwujudnya perlindungan komoditi pertanian strategis dari ancaman 

masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan eksotik 

antara lain : 

  - Sasaran produksi atau luas komoditas tanaman pangan  

(untuk Provinsi Jambi) berupa padi seluas 155.802 Ha, 

produks seibesar  644.947 ton, jagung seluas 10.112 Ha 

produksi sebesar 38.169 ton, kedelai seluas 7.238 Ha 

produksi 9.132 ton, kacang tanah luas 1.771 Ha produksi 

sebesar 2.184 ton, kacang tanah luas 1.771 produksi 2.184 

ton, serta tanaman perkebunan diantaranya luas tanaman 

Karet 650.623 Ha, Kelapa sawit 493.737 Ha, pinang seluas 

19.651 Ha dari ancaman  organisme pengganggu tumbuhan 

karantina /organisme pengganggu tumbuhan (OPTK/OPT)  

(a.l. : Erwinia stewartii) 

  - Sasaran pengembangan ternak  sapi dan unggas di provinsi 

Jambi dari ancaman hama penyakit hewan karantina/hama 

penyakit hewan (HPHK/HPH)  ( a.l.: PMK, AI ) 

 

 2. Terwujudnya akselerasi ekspor komoditas pertanian yang memiliki 

nilai strategis  (potensi Provinsi Jambi) yang bebas OPTK/OPT  dan 

HPH/HPHK dengan pelayanan dan advokasi karantina tumbuhan 

antara lain : 

    - Kesinambungan ekspor kelapa sawit perlu dilindungi dari 

ancaman masuknya Lethal Yellowing dan OPTK/OPT lainnya 
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  - Kesinambungan ekspor karet yang merupakan komoditas 

perkebunan strategis potensi Provinsi Jambi perlu dilindungi 

dari ancaman masuknya penyakit South American Leaf Blight 

(SALB) 

  - Kesinambungan ekspor pinang dari ancaman OPTK/OPT 

antara lain Khapra Bettle (Trogoderma granarium) 

  - Kesinambungan Ekspor Sarang Burung wallet 

 

 Dari hasil analisa  stratejik  diidentifikasi faktor kunci keberhasilan  

mencapai sasaran dan tujuan pembangunan dan pengembangan Balai 

Karantina Pertanian Kelas I Jambi  adalah sebagai berikut : 

 

1. Tersedianya  sumber daya manusia yang profesional dengan 

didukung sarana dan prasarana serta anggaran  untuk 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi karantina pertanian serta 

tingkat pendidikan dan pelatihan yang mumpuni. 

2. Kerjasama yang sinergis dan harmonis dengan instansi terkait 

3. Peran serta masyarakat yang tinggi dalam penyelenggaraan 

perkarantinaan pertanian 

4. Organisasi dan kelembagaan  Balai Karantina  Pertanian yang 

mantap 

5. Pelayanan publik yang berkualitas (transparan, cepat dan 

terpercaya) sesuai perkembangan jaman. 
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Berdasarkan hal tersebut diatas  maka arah  kebijakan pembangunan 

dan pengembangan  Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi didasarkan 

pada : 

 

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Karantina Pertanian 

Kelas I Jambi secara transparan dan dapat dipertanggung 

jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. 

2. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bekerja sama 

dengan instansi terkait atas dasar kesetaraan kedudukan antar 

mitra kerja yang fungsi dan tugasnya sejajar di pintu-pintu 

pemasukkan dan pengeluaran (Pelabuhan /Bandara ) seperti  

Bea dan Cukai. 

3. Menggali dan memanfaatkan segala potensi yang ada dalam 

bentuk sumber daya manusia, sarana dan prasarana  serta 

anggaran dalam penyelenggaraan perkarantinaan pertanian 

yang transparan dan akuntabel. 

4. Pertanggung jawaban pelaksanaan tindakan karantina kepada 

masyarakat luas  (public accountability) yang didasarkan 

kaedah ilmiah. 

5. Memberikan jaminan kualitas terhadap komoditas ekspor 

sesuai ketentuan negara tujuan/ di pasar internasional. 

 

  Sesuai dengan visi yang telah ditetapkan berdasarkan arah 

kebijakan pembangunan dan pengembangan Balai Karantina Pertanian 

Kelas I Jambi maka  tujuan dari pembangunan dan pengembangan  Balai 

Karantina Pertanian Kelas I Jambi mewujudkan visi tersebut adalah : 
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1. Mewujudkan pelaksanaan tindakan karantina yang sesuai 

dengan perkembangan jaman, transparan dan terpercaya 

2. Mewujudkan organisasi Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi  

yang sesuai perkembangan jaman 

3. Meningkatkan penerapan teknologi informasi dalam 

penyelenggaraan perkarantinaan tumbuhan dan hewan 

4. Meningkatkan kemampuan dan program sosialisasi karantina 

tumbuhan  dan hewan sesuai kebutuhan dan perkembangan 

teknologi   

 

 Kebijakan dan program pembangunan dan pengembangan  Balai 

Karantina Pertanian Kelas I Jambi tahun 2010 - 2014 dengan 

mempertimbangkan skala prioritas dan anggaran yang tersedia dituangkan 

dalam program dan kegiatan sebagai berikut  : 

 

1. Infrastruktur / Sarana dan Prasarana Pendukung  : 

 

 Pembangunan/Pengadaaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana : 

 Pembangunan Gedung Laboratorium Karantina Tumbuhan 

seluas 250 M2 dan fasilitasnya 

 Pembangunan Gedung Wilker Muara Sabak seluas 100 M2 dan 

fasitasnya. 

 Pembangunan Instalasi Karantina Tumbuhan serta fasilitasnya  

seluas 300 M2    ( Instalasi Perlakuan /Fumigation Room,  Sreen 

House, Incenerator dan  Instalasi pemeriksaan fisik / gudang ) 
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 Pembangunan Instalasi Karantina Hewan  seluas    300 M2  ( 

kandang ternak dan unggas serta instalasi pemeriksaan 

fisik/gudang) 

 Pembangunan pagar kantor wilayah kerja Kuala Tungkal serta 

Wilker Muara Sabak 

 Pengadaaan Kendaraaan  Khusus Operasional  untuk Wilker  

Muara Sabak  1 (satu) kendaraan roda-4 dan 2 (dua) kendaraan 

roda-2 

 1.2. Pengadaan Alat Pengolah data dan sarananya : 

 Pengadaan Komputer/Laptop , UPS dan Printer dan jaringan 

Internet,  serta  LAN di Wilayah Kerja 

1.3. Bahan Laboratorium, Pemantauan Daerah Sebar OPTK/OPT dan  

HPH/HPHK  serta Bahan Koleksi OPT/OPTK dan HPH/HPHK serta 

Media Pembawanya  

1.4. Pengadaan Dokumen Operasional Karantina Tumbuhan dan Hewan 

1.5. Pengadaan peralatan laboratorium  karantina hewan dan tumbuhan 

yang sesuai perkembangan teknologi 

1.6. Pengadaan peralatan kebersihan kantor  

1.7. Pengadaan Moubler untuk laboratorium karantina tumbuhan 

 

2. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia : 

 

Mengirim pegawai untuk mengikuti pelatihan fungsional, struktural, 

teknis, dan administrasi yang diselenggarakan Badan Karantina 

Pertanian guna meningkatkan kompetensi pegawai dibidangnya masing-

masing. 
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Meningkatkan pelaksanaan apel pagi setiap hari Senin, apel  setiap 

tanggal 17 setiap bulan dan Upacara Bendera  Gabungan (Karantina 

Tumbuhan, Hewan dan Ikan) memperingati Hari Kemerdekaan RI 

tanggal 17 Agustus yang sudah berjalan  untuk meningkatkan kedisplinan 

dan kinerja pegawai 

Meningkatkan siraman rohani pada apel tanggal 17 setiap bulan untuk  

mewujudkan pegawai yang mempunyai akhlak  dan moral yang baik, 

jujur dan bertanggung jawab dalam tugasnya.  

Mengusul tambahan pegawai  sesuai dengan kebutuhan 

 

3. Public Awereness dan Peningkatan Kerjasama 

 

3.1.  Pengadaan Brosur / leaflet / Kalender 

3.2. Pengadaan dan Pemasangan Neon Box di Chek in Counter  

Bandara Sultan Taha , Pelabuhan Sungai Talang Duku, Pelabuhan 

Laut Muara Sabak dan Kuala Tungkal 

3.3. Perbaikan dan pengembangan Design dan Program Website  Balai 

Karantina Pertanian Kelas I Jambi  

3.4. Melaksanakan penyebarluasan Informasi /Sosialisasi  ke 

masyarakat  pendidikan (Perguruan Tinggi dan SMU) dan pelaku 

bisnis / pengguna jasa karantina , melaui media  cetak  dan eletronik   

3.5. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam bentuk 

koordinasi, MOU, dan forum komunikasi yang intensif 
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4. Pengembangan Teknologi Informasi : 

 Pemasangan Jaringan Internet dan LAN serta 

Perangkatnya untuk masing-masing wilayah kerja yang ada 

 Pemasangan jaringan PABX serta perangkat masing 

masing ruangan Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi 

 Pemasangan jaringan pengaman PPN 

 Pemasangan/pengembangan sistem Eplaq serta Sikawan 

 

5. Pengembangan Peraturan Perundang- undangan Karantina 

 

 Melaksanakan Pemantauan Daerah Sebar OPT/OPTK dan 

HPH/HPHK 

 Melaksanakan penyelenggaraan koleksi OPTK/OPT HPH/HPHK dan 

Media Pembawanya 
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IV. INDIKATOR PENCAPAIAN SASARAN DAN TUJUAN / KEGIATAN 

  

Indikator pencapaian Sasaran dan Tujuan merupakan indikator kinerja 

yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengindikasikan 

seberapa jauh keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Indikator kinerja pencapaian sasaran dan tujuan Balai Karantina 

Pertanian Kelas I Jambi secara umum  / kualitatif  adalah sebagai berikut : 

 

1. Tercegahnya masuk dan tersebarnya  OPTK / HPHK  dari Luar 

Negeri 

2. Tercegahnya penyebaran OPTK / HPHK   dari area yang satu ke 

area yang lain didalam wilayah RI 

3. Terlindunginya komoditas pertanian strategis dari ancaman masuk 

dan tersebarnya OPTK  HPHK dari luar negeri dan tersebarnya 

OPTK HPHK  dari area yang satu ke area yang lain didalam 

wilayah RI 

4. Meningkatnya akses ekspor komoditas pertanian strategis di pasar 

global  (khususnya yang semula terkena hambatan teknis / SPS 

Measures) 

5. Meningkatnya kinerja Sumber Daya Manusia memenuhi tuntutan 

publik  terhadap kinerja aparatur pemerintah dan terwujudnya 

pemerintahan yang baik dan bersih (clean government and good 

governance ) 

6. Meningkatnya pelayanan karantina pertanian yang prima 

(transparan, cepat, efektif , terpercaya dan akuntabel) 



 29 

7. Meningkatnya daya saing komoditas produk pertanian di pasar 

global 

8. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 

penyelenggaraan karantina pertanian terhadap perlindungan 

negara (khusunya perlindungan sumber daya alam hayati nabati  

dan hewani dari ancaman OPTK/OPT  dan HPH/HPHK 

9. Penerapan sistem teknologi informasi karantina yang sesuai 

dengan perkembangan jaman. 

 

 Indikator pencapaian sasaran dan tujuan Balai Karantina Pertanian 

Kelas I Jambi secara kuantitatif  kami sajikan dalam matrik  rencana kerja  

tahun 2011 dan matrik rencana kerja stratejik  tahun 2010 – 2014 (terlampir) 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

karunia dan hidayah Nya kami dapat menyelesaikan RENCANA KERJA 

STRATEJIK (RENSTRA) 2010 – 2014  Balai Karantina Pertanian Kelas I 

Jambi. 

RENSTRA 2010 - 2014 Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi 

disusun sebagai pedoman serta acuan kegiatan yang akan  dilaksanakan 

Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi 5 (lima) tahun kedepan yang dimulai 

tahun 2010 dalam setiap tahapan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang 

diemban serta tercapainya  Visi dan Misi  yang telah ditetapkan.  

Diharapkan semua jajaran pegawai Balai Karantina Pertanian  Kelas I Jambi 

dapat memahami RESTRA 2010 – 2014 untuk secara bersama - sama 

melaksanakan secara konsiten dan bertanggungjawab demi tercapainya 

semua sasaran yang telah ditetapkan . 

Kegiatan yang kami rencanakan dalam  RESTRA 2010 – 2014 ini 

adalah kegiatan – kegiatan yang bersifat stratejis yang dapat dilaksanakan 

untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Balai Karantina Pertanian 

Kelas I Jambi berdasarkan analisa stratejik yang telah kami lakukan. 

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada seluruh jajaran pegawai Balai Karantina Pertanian Kelas I 
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Jambi atas peran serta dan kerja kerasnya dalam menyusun RENSTRA 2010 

– 2014 .   

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan 

hidayah Nya serta bimbingan kepada seluruh jajaran pegawai Balai Karantina 

Pertanian Kelas I Jambi  untuk melaksanakan semua kegiatan yang telah 

ditetapkan dan diberi kekuatan lahir dan bathin dalam mengatasi semua 

kendala yang ada.  

Harapan kami semoga RENSTRA 2010 – 2014  ini dapat dijadikan 

bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan di Badan Karantina Pertanian . 

        

 Jambi,       Januari   2010 

               Kepala, 

 

        Ir. ELPI SYAHRIN 
NIP.:19600911.199103.1.001 
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Instansi : BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I JAMBI

Visi : MEWUJUDKAN PELAYANAN BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I JAMBI TERBAIK DI PROVINSI JAMBI

Misi : 1. Mencegah masuk dan tersebarnya OPTK   dan HPHK dari luar negeri dan antar area dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Mendukung keberhasilan program peningkatan ketahanan pangan regional / nasional dan pengembangan agribisnis  .

3. Memfasilitasi kelancaran perdagangan/pemasaran produk agribisnis (Menjamin kualitas komoditas pertanian ekspor di pasar internasional / quality anssurance )

4. Melaksanakan pelayanan perkarantinaan pertanian yang prima (transparan dan akuntabel).

5. Melaksanakan tertib administrasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi karantina pertanian (good governance and clean government )

6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan pertanian. (quarantine minded )

2011 2012 2013 2014

6 7 8 9

Program Peningkatan kualitas 

1. Mewujudkan pelaksanaan tindak- 1. Meningkatan  sarana dan 1. a. unit gedung kantor 1. a. Pembangunan gedung Kantor

an karantina yang sesuai dengan prasarana penyelenggaraan\ b. unit laboratorium     wilker Muara Sabak  Pengawasan Keamanan Hayati

perkembangan jaman dan terperca- pelaksanaan tindakan karantina c. unit instalasi karantina 20% 20% 20% 20%

ya d. paket alat & bahan laboratorium b. Perluasan bangunan Laborato- 1. Pembangunan/Pengadaan/

e. Unit alat pengolah data    rium BKP dan WILker Peningkatan Sarana Dan Pra- 20% 20% 20% 20%

f. unit kendaraan khusus/ops. c. Pembangunan Instalasi Karan- sarana fisik bangunan

   tina  20% 20% 20% 20%

d. Penataan / renovasi Laborato- 

    rium 2 Pengadaan bahan dan Alat 20% 20% 20% 20%

e. Pengadaan alat dan Bahan Laboratorium

    laboratorium 20% 20% 20% 20%

f. Pengadaan alat pengolah data

   3 Pengadaan kendaraan khusus/ 20% 20% 20% 20%  
g. Rehab Gedung Kantor BKP operasional

   dan Wilker 20% 20% 20% 20%

h.Pengerasan Jln. Lingkungan

 kantor BKP dan Wilker 20% 20% 20% 20%

i. Pengadaan Kendaraan Khusus

  20% 20% 20% 20%

Program Peningkatan kualitas 

Pengawasan Keamanan Hayati

1 Peningkatan Kapasitas SDM

2 Meningkatkan SDM Karantina 2 a.  bertambahnya jumlah orang 2 a. Mengirimkan peg. mengikuti (Pengembangan Sistem Mana-

yang berkualitas      petugas terlatih Teknis & Adm    diklat teknis & non teknis ke jemen SDM BKP I Jambi)

b.  meningkatnya kemampuan     Barantan dan Deptan 20% 20% 20% 20%

    deteksi organisme pengganggu b. Mengusulkan penambahan 

    tumbuhan / HPHK     jumlah pegawai 20% 20% 20% 20%

c. meningkatnya akurasi hasil pe-  c. Menerapkan sistem pola ka-

    meriksaan KP ( Lab. KP)     rir, dan mutasi lingkup BKP

d.  terwujudnya pola karir yang     Kelas I Jambi 20% 20% 20% 20%

     jelas dan pasti d. Menerapkan reward and 

    punishment 20% 20% 20% 20%

Tahapan Pencapaian Target

Pengkarantinaan Pertanian Dan

Pengkarantinaan Pertanian Dan

RENCANA STRATEJIK
TAHUN 2011 s/d 2014

Tujuan
Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

3

IndikatorUraian

2

Kebijakan/Kegiatan Program/Sub Program

51 4



Program Peningkatan kualitas 

2  Mewujudkan  organisasi BKP  I 1 Terbangunnya organisasi BKP I 1 a. Tertatanya struktur organisasi 1 a. Penataan organisasi berdasar- Pengawasan Keamanan Hayati

Jambi yang sesuai perkembangan Jambi yang sesuai dengan per-     BKP Kelas I Jambi     permasalahan yg berkembang 1 Penyusunan Prog. & Renja 20% 20% 20% 20%

jaman kembangan jaman b. tersusunnya sistem perenca- b. Menyusun dan penetapkan (Pengembangan Sistem Mana-

    naan dan penganggaran     sistem perencanaan dan pe- jemen perencanaan , anggaran)

    berbasis kinerja     ngganggaran berbasis kinerja 20% 20% 20% 20%

c. tertatanya sarana kantor c. Menyusun dan menetapkan 

   dan pelayanan sertifikasi     penataan dan standar pelayan

d. terselenggaranya pelayanan     an sertifikasi tindakan karanti-

   prima     na  ( SMM ) 20% 20% 20% 20%

d. Mengusulkan standar sarana

   lapangan, mobilitas, mess /

   rumah dinas/ rumah jabatan 

   BKP Kelas I Jambi 20% 20% 20% 20%

e. Melaksanaan semua program

    secara konsisten

f.  Menyusun , menetapkan dan 

 melaksanakan sistem pengawa-

  san ops yg efektif dan efisien Program Peningkatan kualitas 20% 20% 20% 20%

Pengawasan Keamanan Hayati

1 Penyuluhan & Peny. Informasi

3 Meningkatan penerapan teknologi 1 Meningkatkan penerapan tekno- 1 a.  terbangunnya jaringan internet 1 a. Mengusulkan  membangun (Pengembangan Sistem Mana-

informasi logi informasi dalam penyeleng-      perkarantinaan terpadu    data base operasional dan non jemen informasi)

garaan perkarantinaan b.  terwujudnya penerapan sistem    operasional ke Badan Karanti-

    Komputerisasi kegiatan perka-    tina Pertanian 20% 20% 20% 20%

    rantinaan b.  Membangun sistem Teknolo-

    gi dan informasi  (Website) yg

    sesuai kebutuhan dan

    perkembangan jaman 20% 20% 20% 20%

4 Meningkatan kemampuan dan  1 Meningkatkan kemampuan dan  1 a. Terwujudnya sarana publikasi 1 a. Mengadakan MOU dengan 1 Penyuluhan & Peny. Informasi

program sosialisasi karantina per- kegiatan sosialisasi tentang     dan sosialisasi yang efektif    instansi terkait ( PTN, Pemda (Pengembangan Sistem Mana-

tanian peranan karantina pada semua b. meningkatnya dukungan ope-    instansi ditempat pemasukan jemen informasi)

lapisan masyarakat    rasional karantina dari instansi   dan pengeluaran ) 20% 20% 20% 20%

   terkait dan masyarakat b. Menciptakan bentuk-bentuk 

 c. Meningkatnya ekspor komodi-    bahan  sosialisasi tentang

   tas ekspor potensi daerah    karantina sesuai dengan  

    audiens 20% 20% 20% 20%

c. Menyempurnakan sistem 

   sosialisasi yang tepat guna 20% 20% 20% 20%

5 Meningkatkan kemampuan Pene- 1 Meningkatkan Kemampuan Pe- 1 Terwujudnya pelaksanaan penin- 1 Mengadakan koordinasi /MOU 1 Koordinasi /Pengawasan Penyi

gakan hukum (PPNS) peraturan nyidikan dan Intelegen  PPNS dakan hukum terhadap pelaku pe- dengan Aparat Penegak Hukum dikan pelanggaran peraturan 

karantina pertanian dan Intel serta Polsus langgaran peraturan KP (POLRI dan Kejaksaan) KP 20% 20% 20% 20%

Pengkarantinaan Pertanian Dan

Pengkarantinaan Pertanian Dan

51 2 3 4


