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i Kata Pengantar 

 

 Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) 

mengamanatkan bahwa setiap kementerian dan 

lembaga perlu menyusun Rencana Strategis 

(Renstra) yang mengacu pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2015-2019 yang telah ditetapkan 

tanggal 8 Januari 2015. Dengan acuan Undang-

undang dan RPJMN tersebut serta berpedoman 

pada Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian 

Tahun 2015 – 2019 maka Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya  

menyusun Rencana StrategisTahun 2015 – 2019. 

Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya 

periode 2015 – 1019 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi BBKP 

Surabaya untuk 5 (lima) tahun ke depan. Yang disusun dengan 

mempertimbangkan faktor internal maupun faktor eksternal antara lain: 

kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang mungkin dihadapi dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar. Oleh karena itu, tujuan 

utama dalam penyusunan Renstra ini adalah untuk menjadi acuan dalam 

penyusunan rencana kinerja, penyusunan rencana kerja dan anggaran, 

perjanjian kinerja, pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan, 

serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Balai Besar 

Karantina Surabaya Tahun 2015 – 2019. 

Renstra BBKP Surabaya merupakan salah satu wujud operasional dari 

visi, misi dan strategi Badan Karantina Pertanian. Oleh sebab itu renstra BBKP 

Surabaya merupakan satu kesatuan dari Renstra Barantan dalam rangka 

mewujudkan amanat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN 2015 – 1014). Renstra disusun antara lain 

berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra BBKP Surabaya 

periode 2010 – 2014, RPJMN dan masukan para pemangku kepentingan 

(stakeholder) di tingkat pusat dan daerah, serta Rencana Reformasi Birokrasi. 

KATA PENGANTAR 
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Renstra BBKP Surabaya 2015 – 2019 memuat visi, misi, nilai nilai dan 

kajian lingkungan eksternal dan internal, tujuan, sasaran dan faktor 

keberhasilan serta strategi pembangunan BBKP Surabaya dari Tahun 2015 – 

2019 sebagai upaya memberikan informasi yang akuntabel dan terpercaya 

menyangkut program dan kegiatan untuk mencapai target dan sasaran 

pembangunan Karantina Pertanian di lingkup BBKP Surabaya. 

Melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina 

Hewan, Ikan dan Tumbuhan pemerintah Indonesia telah menentukan pilihan 

bahwa salah satu strategi untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati 

hewan, ikan dan tumbuhan adalah melalui penyelenggaraan perkarantinaan. 

BBKP Surabaya ditetapkan sebagai instansi yang melaksanakan tugas 

perkarantinaan pertanian sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku. 

Dengan berpedoman Renstra yang telah dibuat ini, seluruh personil dan 

satuan kerja dilingkup BBKP Surabaya dapat menyelenggarakan kegiatan 

secara lebih sistematis, konsisten dan seimbang sehingga pencapaian kinerja 

rencana strategis yang telah ditetapkan ini dapat dengan mudah diukur. 

Akhir kata pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan 

terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan 

bantuan baik moril dan materiil dalam merampungkan Renstra ini tepat 

pada waktunya. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis BBKP Surabaya 

2015 – 2019 ini masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga masukan 

dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Renstra ini dimasa yang 

akan datang. Semoga Allah S.W.T senantiasa memberikan bimbingan dan 

meridhoi segala upaya kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

sehingga semua dapat terlaksana dengan baik dan Rencana Strategis Balai 

Besar Karantina Pertanian Surabaya  Tahun 2015 - 2019 dapat memberikan 

manfaat bagi kepentingan masyarakat dan bangsa 

 

      Surabaya,   Oktober 2015  

                                         KEPALA    

 

      Dr. Ir.Eliza Suryati Roesli. M.Si 
      NIP. 19581025 198203 1 004 
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BAB. I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Kondisi Umum 
 

 Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia karena 

memiliki kurang lebih 13.000 pulau dengan luas wilayah laut 5,4 juta Km2 dari 

total luas territorial Indonesia sebesar 7,1 juta Km2. Panjang pantai Indonesia 

mencapai 95.181 Km (world resources institute, 1998) yang memiliki potensi 

sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan yang cukup besar termasuk 

didalamnya kekayaan keanekaragaman hayati. 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.  

 Peranan strategis karantina pertanian diwujudkan dalam melindungi 

kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari ancaman 

hama penyakit hewan karantina dan organisme penggangu tumbuhan 

karantina yang berbahaya, berbasis scientific barrier sesuai ketentuan 

peraturan perkarantinaan. Dengan demikian peranan karantina pertanian 

memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil pertanian yang 

berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar 

nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya hayati. 

Berkaitan dengan hal tersebut maka keberadaan Badan Karantina Pertanian 

(BARANTAN) menjadi sangat penting sebagai garda terdepan dalam 

mencegah masuk/keluarnya 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 memicu masing-masing negara, termasuk negara mitra 
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dagang seperti ; Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, China, Rusia dan Canada, 

semakin memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan 

hasil pertanian (health, quality and safety assurance) yang mengacu pada 

perjanjian perdagangan internasional Agreement on Application of Sanitary 

and Phytosanitary Measure (SPS) sebagai perjanjian yang mengatur tata cara 

perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan serta 

lingkungan hidupnya dalam hubungannya dengan perdagangan 

internasional. Konsepsi Sanitary and Phytosanitary(SPS) Agreement 

merupakan instrument pengendalian perdagangan internasional berupa 

hambatan teknis (technical barrier to trade) Untuk itu pengembangan sistem 

jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil pertanian harus selaras dengan 

persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan 

daya saing dalam era perdagangan global.  

 Proses globalisasi dan otonomi daerah telah memunculkan paradigma 

baru didalam tatanan pemerintahan, yaitu mendorong pemerintah untuk 

lebih menfokuskan diri berperan sebagai fasilitator, akselerator dan regulator, 

agar mampu menjawab tantangan, perubahan lingkungan guna mendorong 

munculnya daya saing daerah, melalui proses kreatif masyarakat dalam 

mengelola sumber daya tersedia 

 NAWA CITA atau agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan 

pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, 

agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan 

pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan diterjemahkan 

dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal: (1) mencukupi kebutuhan 

pangan dari produksi dalam negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara 

mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku 

utama usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus 

dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan 

peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan 

kesejahteraan petani, yang pada akhirnya akan terwujud peningkatan 

produktifitas rakyat dan daya saing dipasar internasional serta tercapainya 

kemandirian ekonomi melalui sektor strategis ekonomi domestik. 

 Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya  merupakan Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) lingkup Badan Karantina Pertanian – Kementerian Pertanian  
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yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 

22/Permentan/Ot.140/4/2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Karantina Pertanian.  Seiring dengan pembentukan Balai 

Besar Karantina Pertanian Surabaya sebagai UPT hasil penggabungan antara 

UPT Balai Besar Karantina Hewan Tanjung Perak dan UPT Balai Besar 

Karantina Tumbuhan Tanjung Perak, maka Balai Besar Karantina Pertanian 

Surabaya menjadi UPT yang menjalankan tugas fungsi karantina hewan dan 

karantina tumbuhan sekaligus berfungsi sebagai Pelaksanaan pemberian 

pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati. 

Dengan integrasi penuh ditingkat operasional lapang terhadap ke 2 UPT 

Hewan dan Tumbuhan, diharapkan akan dapat mewujudkan Visi dan Misi 

Barantan, serta memantapkan posisi karantina sebagai “Benteng Terdepan 

Pertanian Indonesia” Kegiatan operasional perkarantinaan harian sepenuhnya 

menjadi tugas pa pejabat fungsional (medik veteriner, paramedik veteriner, 

pengendali organisme pengganggu tumbuhan terampil dan ahli) yang berada 

dalam kelompok Jabatan Fungsional langsung dibawah Kepala UPT 

Status sebagai UPT Balai Besar Karantina Pertanian menjadi momen 

penting serta merupakan peluang bagi perjalanan karantina di masa datang 

untuk terus melakukan pembenahan dan pembangunan karantina di segala 

bidang, termasuk upaya untuk membangun mindset masyarakat agar lebih 

mengenal dan memahami arti pentingnya karantina serta peduli dan 

partisipatif dalam penyelenggaraan karantina pertanian.  Untuk mewujudkan 

pembangunan karantina tersebut, diperlukan berbagai dukungan baik 

finansial dan nonfinansial dalam satu landasan dan kerangka pembangunan 

yang berdaya guna, berhasil guna serta transparan menuju suatu sistem 

penyelenggaraan perkarantinaan yang professional, modern dan terpercaya. 

 Berdasarkan penetapan struktur organisasi sesuai Peraturan Menteri 

Pertanian No. 22/Permentan/8/2008, tugas dari semua Unit Pelaksana Teknis 

adalah “Melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan 

tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati”. 

Demikian pula keseragaman dalam menyelenggarakan fungsi UPT Karantina 

Pertanian, yaitu: 

1. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan; 
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2. Pelaksanaan pemeriksaan, pengamatan, pengasingan, perlakuan, 

penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media 

pembawa hphk dan 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 Infoemasi, dokumentasi dan sarana teknik 

karantina hewan dan tumbuhan 

9. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan 

perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina 

tumbuhan dan kemanan hayati hewani dan nabati 

10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga 

 

Selanjutnya di era reformasi ini, peran pemerintah selalu diawasi 

dengan ketat, baik melalui pengawasan internal dan eksternal maupun 

masyarakat, sehingga pemerintah harus membangun akuntabilitas, 

transparansi dan partisipasi secara konsisten dan berkelanjutan. Salah satu 

wujud pertanggungjawaban serta upaya untuk mengetahui dan 

meningkatkan kinerja pemerintah yaitu adanya kewajiban bagi unit-unit 

kerja di instansi pemerintah untuk selalu membuat Laporan Akuntabilitias 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya melalui penyusunan LAKIP 

tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) akan mengetahui 

keberhasilan atau kegagalan instansi yang bersangkutan dalam memberikan 

pelayanannya kepada masyarakat. 

Dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, 

penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan langkah awal untuk 

melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis 

instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya 

manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan 

perkembangan lingkungan, baik lingkungan strategis, nasional, maupun 
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global. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Balai Besar Karantina 

Pertanian Surabaya menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai 

dokumen perencanaan pembangunan  perkarantinaan pertanian sesuai 

dengan kebutuhan spesifik di Jawa Timur,  serta  menetapkan strategi dan 

prioritas pembangunan secara menyeluruh ke dalam program dan kegiatan 

termasuk sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang 

antara lain mengacu pada: 

1. Kebijakan program pembangunan Jangka menengah Kementerian 

Pertanian dan Badan Karantina Pertanian (2015 – 2019) 

2. Pertimbangan yang berasal dari evaluasi kinerja karantina tahun-

tahun sebelumnya; 

3. Masukan dan penjaringan aspirasi masyarakat; dan 

4. Pengkajian kondisi yang saat ini terjadi, sehingga diharapkan dapat 

diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang sedang 

dan akan dihadapi daerah. 

Penjabaran rencana strategis tersebut pada hakekatnya merupakan 

instrumen kebijakan publik sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat. Oleh sebab itu, rencana strategik merupakan dokumen 

penting sebagai kerangkan kebijakan bagi pelaksanaan pengelolaan 

anggaran dengan berbasisi kinerja yang ditetapkan dalam DIPA (Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran). 

 Melalui rencana strategis, pengelolaan anggaran tersebut dapat 

dilaksanakan secara sistematis dan terukur serta merupakan bentuk 

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Penyusunan rencana kinerja ini 

selanjutnya menjadi sangat penting untuk menilai kuantitas, kualitas, efisiensi 

pelayanan, memotivasi para birokrat pelaksana, mendorong aparat agar lebih 

memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani, dan menuntut 

perbaikan terus-menerus dalam pelayanan publik. Dalam hal ini, indikator 

pelayanan yang digunakan antara lain:  

1. Akuntabilitas publik yang diindikasikan dengan fakta bahwa acuan 

aparat dalam memberikan pelayanan didasari atas kepentingan Nasional;  
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2. Responsifitas yang merupakan upaya aparat secara terus menerus 

untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, 

memprioritaskan pelayanan, dan mengembangkan program-program 

pelayanan publik;  

3. Orientasi terhadap pelayanan yang menunjuk pada ukuran 

seberapa besar sumber daya yang dimiliki oleh petugas di dalam melayani 

masyarakat, serta; 

 4. Efisiensi yang menyangkut waktu pelayanan yang sesingkat-

singkatnya dan biaya yang semurah-murahnya. 

Dalam penyusunan Rencana Strategis Balai Besar Karantina Pertanian 

Surabaya  2015-2019,  acuan utama yang digunakan adalah Program 

Pembangunan Badan Karantina Pertanian yang merupakan tindak lanjut 

atas Kebijakan Program Pembangunan Kementerian Pertanian dalam 

melakukan berbagai langkah pemulihan, pemantapan, penyelamatan serta 

pengembangan pembangunan pertanian.  Renstra ini didalamnya terkandung 

visi, misi, tujuan, dan sasaran serta kebijakan program dan kegiatan yang 

diharapkan mampu untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif 

(competitive advantages) dan meminimalkan kelemahan kompetitif 

(competitive disadvantages).  

  

1.2. Potensi dan permasalahan 

 Secara geografis Provinsi Jawa Timur terletak di bagian Timur Pulau 

Jawa, dengan luas wilayah 47.154,70 kilometer persegi, dikelilingi oleh 2.916 km 

garis pantai.Provinsi Jawa Timur memiliki luas wilayah yang relatif lebih kecil 

dibanding provinsi-provinsi lain di Indonesia seperti Papua dan provinsi-

provinsi di Sumatera serta Kalimantan. Namun demikian Jawa Timur 

mempunyai potensi sumber daya alam yang relatif lebih baik dan juga 

teknologi pertanian yang relatif cukup maju. Hal ini menjadikan provinsi di 

ujung timur pulau Jawa ini mempunyai tingkat keunggulan yang relatif tinggi 

di bidang pertanian, sehingga Provinsi Jawa Timur dapat berperan dalam 

memasok produk pertanian bagi kebutuhan nasional. Peran penting sektor 

pertanian bagi perekonomian nasional diantaranya sebagai sumber penghasil 

bahan kebutuhan pokok, sandang dan papan, menyediakan lapangan kerja 
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bagi sebagian penduduk, memberikan devisa bagi negara dan mempunyai 

efek pengganda ekonomi yang tinggi (multiplier effect), yaitu keterkaitan 

input-output antar industri, konsumsi dan investasi. Dampak pengganda 

tersebut relatif besar, sehingga sektor pertanian layak dijadikan sebagai sektor 

andalan dalam pembangunan ekonomi nasional. Keunggulan Jawa timur 

dalam sektor pertanian ditunjukkan dengan produksi sektor pertanian yang 

lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Pada tahun 2014, produksi padi 

Jawa Timur memberikan andil 17,78% terhadap nasional.  

 Dalam memenuhi kebutuhan daging untuk masyarakat Jawa Timur 

tercukupi dari beberapa komoditas yaitu bahan asal ternak berupa daging 

sapi, kambing, domba, itik dan ayam (ras dan buras); sedangkan untuk 

kalangan tertentu (hotel berbintang dan restoran) yang membutuhkan daging 

kualitas tinggi masih  dipenuhi dengan daging impor. Program jangka pendek 

diperlukan impor sapi potong sedangkan program jangka panjang perlu 

dilakukan impor bibit ternak berkualitas dan pelestarian plasma nutfah 

ternak Jawa Timur seperti sapi madura, sapi Jawa, domba ekor gemuk, 

kambing Peranakan Ettawa (PE), itik Mojosari. Komoditas unggas merupakan 

penyumbang produksi daging terbesar diantara komoditas lain, dengan 

adanya wabah penyakit flu burung kondisi ternak tersebut sangat kritis baik 

populasi, pemasaran maupun lingkungan.  

 Potensi provinsi Jawa Timur dengan sumberdaya lahan yang mencapai 

47.154 km² pada tahun 2013 telah mampu memenuhi kebutuhan pangan bagi 

38.318.791 jiwa sebagaimana Angka Sementara BPS tahun 2013 menunjukkan 

sumbangan bagi pemenuhan kebutuhan nasional pada tahun 2013: padi 

sebesar 17,00 persen, jagung sebesar 31,12 persen, kedelai sebesar 40,80persen, 

kacang tanah sebesar 39,82  persen, ubi kayu sebesar 14,12 persen, ubi jalar 

sebesar 16,58 persen. Sedangkan pada komoditas buah-buahan 15,46 persen, 

dan sayuran 22,50 persen.  

 Jawa Timur merupakan provinsi penyangga pangan nasional, sehingga 

perkembangan padi, jagung dan kedelai yang merupakan komoditas utama 

yang sangat berperan strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan 

dengan perkembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura pada 

tahun 2013 sebagai berikut : padi sebanyak 12.049.405 ton GKG, jagung 

sebanyak 5.760.959 ton pipilan kering dan kedelai sebanyak 329.461 ose 
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(Angka Sementara BPS tahun 2013). Sedangkan pada komoditas buah-

buahan perkembangan rekapitulasi Dinas Pertanian sampai dengan akhir 

tahun 2013 sebanyak 4.105.173 ton, dan sayuran sebanyak 1.764.874 ton. Jawa 

Timur memiliki produk hortikultura unggulan nasional dan daerah seperti 

buah, sayuran, tanaman hias, tanaman obat dengan 5.232 jenis tanaman 

hortikultura yang perlu dilindungi dari serangan organisme pengganggu 

tumbuhan tetap menjadikan pertanian sebagai sektor yang handal dan 

mampu bersaing ditengah persaingan global sekaligus meningkatkan 

kesejahteraan petani di Jawa Timur. 

 Pemanfaatan potensi sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan 

mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk pertanian antar 

negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia. Semakin 

meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil pertanian membawa konsekuensi 

meningkatnya resiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan 

karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina berbahaya yang 

dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.  

 Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya memiliki tanggung jawab 

yang besar dalam menjaga, melindungi dan mempertahankan serta 

mengawasi produk pertanian yang dilalulintaskan baik antar area maupun 

antar negara. Oleh karenanya, memerlukan paradigma penyelenggaraan 

karantina yang memiliki keterkaitan dan keterikatan dengan segala aspek, 

sehingga dalam Rencana Strategis ini pendekatan dan wawasan 

penyelenggaraan karantina tidak hanya berorientasi melakukan pengawasan 

dan pemeriksaan di tempat pemasukan dan pengeluaran atau hanya sebagai 

tempat dan tindakan saja, melainkan berorientasi pada lalulintas produk 

pertanian secara utuh berdasarkan peraturan perundangan mengenai 

karantina pertanian. 

 Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya  memiliki wilayah kerja  

yang berjumlah  12 yang tersebar di seluruh propinsi Jawa Timur (Permentan 

nomor: 22/Permentan/OT.140/4/2008) telah mensertifikasi jaminan kesehatan 

terhadap lalulintas media pembawa HPHK dan OPTK di pintu-pintu 

pemasukan dan pengeluaran meliputi kegiatan ekspor, domestik maupun 

impor. Data frekuensi dan volume media pembawa HPHK yang 
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dilalulintaskan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran selama tahun 2011 

s.d 2014 dapat dilihat pada tabel 1.1-1.2 

 
Tabel 1.1   Frekuensi Media Pembawa HPHK yang Dilalulintaskan Di  
  Pintu-Pintu Pemasukan dan Pengeluaran Tahun 2011-2015 

      
  Frekuensi 

Tahun 
 

Domestik 
Masuk 

Domestik 
Keluar 

Ekspor 
 

Impor 
 

Total 
 

            

2011 4.730 84.739 3.651 8.464 101.584 

2012 6.676 69.443 4.064 7.629 87.812 

2013 9.117 60.941 4.960 7.075 82.093 

2014 8.078 64.777 4.751 7.888 85.494 

2015 9.147 66.849 5.309 8.240 89.545 
 
 

Tabel 1.2   Volume Media Pembawa HPHK yang Dilalulintaskan Di Pintu-
Pintu Pemasukan dan Pengeluaran 

Tahun Jenis 
Kegiatan 

 

Hewan 
Bahan Asal 

Hewan 
Hasil Bahan 
Asal Hewan 

Benda lain 

                    

2011 

Domestik  

630.473 ekor 162.542 kgm 5.318 kgm 577.365 kgm Masuk  

        23.937 lbr     65 kms 

        6.422.470 btr         

  

Domestik  
46.300.0

68 ekor 83.537.796 kgm 
531.995

.100 kgm 246.358 kgm Keluar 

        68.431.403 lbr     23.019 kms 

        25.258 btr         

  Ekspor 36.807 ekor 124.764 kgm 
1.534.5

09 kgm 
3.241.58

3 kgm 

        6.500 kms       kms 

  Impor 8.227 ekor 1.179.257 kgm 
430.050

.604 kgm 
55.226.2

03 kgm 

        361.236 lbr     191.230 kms 

        46 btr         

        3 kms         
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2012 

Domestik  

905.919 ekor 285.220 kgm 203 kgm 464900 kgm Masuk  

        18.925 lbr     61 kms 

        6.897.800 btr         

  

Domestik  
52.278.3

49 ekor 88.081.760 kgm 

9.296.6

83 kgm 

301.047.

887 kgm Keluar 

    161 kln 120 lbr     9.475 kms 

        76.226.129 btr         

  Ekspor 34.576 ekor 1.248.118 kgm 
3.069.3

42 kgm 
3.270.95

5 kgm 

        30 btr     6 kms 

  Impor 14.334 ekor 
236.892.57

4 kgm 
59.608.

785 kgm 
58.713.7

33 kgm 

        62.238 lbr     
4.978.47

8 kms 

                    

2013 

Domestik  

504.948 ekor 1.184.745 kgm 7.200 kgm 302.000 kgm Masuk  

        61.273 lbr     72 kms 

        4.344.900 kms         

  

Domestik  
46.427.3

15 ekor 87.316.057 kgm 
4.506.5

05 kgm 
277.715.

982 kgm Keluar 

    188 kln 12 lbr     7.589 kms 

        83.318.536 btr         

        105 kms         

  Ekspor 29.218 ekor 1.620.345 kgm 
2.022.1

92 kgm 
3.888.90

7 kgm 

        1.500 lbr     13 kms 

        1.500 kms         

  Impor 10.237 ekor 
237.326.58

3 kgm 
72.152.

484 kgm 
7.253.40

5 kgm 

        737.076 lbr     100.505 kms 

        2 kms         

                    

2014 

Domestik  
1.355.10

7 ekor 283.804 kgm 2.000 kgm 351.500 kgm Masuk  

        121.507 lbr     21 kms 

        14.048.037 btr         

        1 kms         

  

Domestik  
42.880.2

79 ekor 89.608.830 kgm 
12.413.

000 kgm 
317.720.

009 kgm Keluar 

    591 kln 145 lbr 3 kms 4.876 kms 

        75.057.580 btr         

        194 kms         

  Ekspor 21.714 ekor 1.853.778 kgm 
4.624.9

72 kgm 
4.147.44

2 kgm 
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        8.000 btr     25 kms 

                    

  Impor 5.840 ekor 
243.064.30

5 kgm 
69.856.

404 kgm 
11.024.7

12 kgm 

        731.727 lbr     30.102 kms 

        4 kms         

                    

2015 

Domestik  

825.830 ekor 783.077 kgm 32.776 kgm 535.551 kgm Masuk  

    1 kln 109.978 lbr         

        12.180.720 btr         

        1 kms         

  

Domestik  
43.199.8

15 ekor 91.531.313 kgm 
13.753.

389 kgm 
13.753.3

89 kgm Keluar 

    179 kln 62.702.166 btr     4.312 kms 

        252 kms         

  Ekspor 72.587 ekor 1.689.411 kgm 
12.476.

195 kgm 
4.828.23

3 kgm 

                119 kms 

  Impor 3.767 ekor 
219.490.31

4 kgm 
67.048.

846 kgm 
10.853.6

85 kgm 

        584.391 lbr     27.452 kms 

        2 kms         

 

 Organisme pengganggu tumbuhan karantina berpotensi merugikan 

secara ekonomi, oleh sebab itu perlu dilakukan analisa risiko terhadap 

organisme pengganggu tumbuhan pada semua produk pertanian dan agensia 

hayati sebagai pengamanan sumber alam nabati dalam kerangka kemanan 

biologis. Data frekuensi dan volume media pembawa OPTK yang 

dilalulintaskan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran selama tahun 2011 

s.d 2014 dapat dilihat pada tabel 1.3-1.4 

 

Tabel 1.3       Frekuensi Media Pembawa OPTK yang Dilalulintaskan Di  
  Pintu-Pintu Pemasukan dan Pengeluaran Tahun 2011-2015 

      
  

Frekuensi 

Tahun 
 

Domestik 
Masuk 

Domestik 
Keluar 

Ekspor 
 

Impor 
 

Total 
 

            

2011 444 15.546 17.760 22.096 55.846 
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2012 664 19.955 18.557 27.471 66.647 

2013 463 21.856 19.151 26.267 67.737 

2014 397 23.049 23.504 28.895 75.845 

2015 578 32.639 26.377 26.270 85.864 
 

Tabel 1.4.  Volume Media Pembawa OPTK yang Dilalulintaskan Di Pintu-Pintu 
Pemasukan  dan Pengeluaran Tahun 2011-2015  

         Jenis 

Bibit / Benih 
Hasil Tumb. 

Hidup 
Hasil Tumb. 

Mati 
Kemasan / 
Benda lain 

Tahun Kegiatan 
    

2011 
Domestik 
Masuk  

              
317.958   kg  

                
930.123   kg                    

94.844.117   kg     

    
                
47.458   bt              

                    

  
Domestik 
Keluar 

           
7.571.983  

 kg  

            
34.488.67
8   kg  

                  
67.485.573   kg  

    

    

          
42.458.87
3   bt  

                    
1.530   bt          

    
                     
167   pcs              

                    

  Ekspor 

           
3.987.00
5   kg  

            
44.196.46
3  

 kg                  
916.709.179  

 kg  
    

    
           
1.773.187   bt      

                      
355.361   M3      

                    

  Impor 

           
5.821.551  

Kg 

       
3.939.286
.576  

 kg  
             
2.707.529.8
08  

 kg  39.289 
 kg  

    
                
83.028   kg      

                        
75.561   M3      

                    

2012 
Domestik 
Masuk  

              
642.255   kg  

            
31.390.51
0  

 kg  
                  
55.667.883   kg  

    

    
                  
1.729   Bt  

                       
100   Bt          

                    

  
Domestik 
Keluar 

          
13.664.14
3   kg  

            
30.127.92
8   kg  

                
189.182.565   kg  

    

    

          
18.241.30
3   Bt 

                
502.861   Bt         

                          Pcs              
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259  

                    

  Ekspor 

           
6.406.94
5   kg  

            
56.688.19
0  

 kg  
             
1.278.303.9
12  

kg  
1.867.18

0  kg  

    
           
1.581.697   bt  

                        
50   bt  

                      
427.042   M3  172  M3  

                   

  Impor 

           
6.063.04
4   Kg 

       
3.237.814.
994  

 kg  
             
3.070.410.
911  

 kg  883.473 
 kg  

    
              
138.845   Bt      

                      
337.917   M3  

57 
 M3  

                    

2013 
Domestik 
Masuk  

              
362.820   KG  

            
22.485.58
6  

 KG                    
62.224.662  

 KG  
    

    
                     
280   Bt      

                             
129   M3      

      
  

    
                          
3.000  

 BT  
    

                    

  
Domestik 
Keluar 

          
12.364.30
4   KG  

            
20.620.8
69   KG  

                
167.722.845  

 KG  
    

    
           
8.131.038   BT  

                
753.744   BT          

    
                     
200  

 
PC
S              

                    

  Ekspor 
           
8.728.758   KG  

            
28.222.73
2  

 KG  
             
1.441.547.0
40  

 KG  1.340.6
78 

 kg  

    
           
1.870.736   BT      

                      
416.954   M3      

                    

  Impor 

           
2.486.987   KG  

       
4.210.928
.589  

 KG  
             
2.627.268.9
05  

 KG  496.166 
 kg  

    
                
36.742   Bt      

                      
355.852   M3  83  M3  

    
                  
1.000   pcs              

                    

2014 
Domestik 
Masuk  

              
122.168   kg  

                
617.283   KG  

                  
48.494.168   kg      

    
                  
2.199   Bt              

                    

  
Domestik 
Keluar 

          
18.723.90
5   kg  

            
26.282.5
02   KG  

                
141.360.198  

 kg                           
6  

 kg  

    

          
16.442.59
9   Bt  

                
938.440   BT  

                              
22  

 Bt  
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281   pcs              

                    

  Ekspor 
           
5.537.903   kg  

            
43.523.86
1  

 KG  
             
1.572.138.13
3  

 kg  
          
10.379.
022  

 kg  

    
           
1.701.228   Bt  

                          
6   Bt  

                      
588.098   M3      

                    

  Impor 
           
2.326.526   kg  

       
4.402.23
0.485  

 KG  
             
2.611.693.9
43  

 kg                 
279.475   kg  

    
              
152.666   Bt      

                      
297.133   M3  

                     
203   M3  

      
  

        
                     
140   pcs 

                    

2015 
Domestik 
Masuk  

              
534.542   KG  

             
8.631.437   KG  

                  
32.640.578   KG  

                         
3   pcs 

    
                  
2.530   Bt  

                       
900   Bt  

                              
28   M3      

                    

                    

  
Domestik 
Keluar 

          
36.613.71
7   kg  

            
47.606.
082   KG  

                  
54.698.84
4  

 kg                           
1  

 pcs 

    

          
24.913.3
99   Bt  

                
989.403   BT  

                          
1.510  

 Bt  
    

                    

  Ekspor 

           
2.150.41
4   kg  

            
50.851.8
76  

 kg  
             
1.510.000.
744  

 kg  
            

2.260.
580  

 kg 

    

           
1.749.42
3   Bt  

                  
48.542   Bt  

                             
850  

 Bt                           
2   Bt 

      
  

    
                      
726.754   M3      

                    

  Impor 

           
5.005.6
58   kg  

       
4.438.12
4.380  

 kg 
             
2.606.325
.609  

 kg                 
151.280   kg  

            
                      
285.086   Bt  

                     
426   pcs 

            
                          
1.180   pcs     

 

 Dalam rangka mencegah masuknya hama dan penyakit hewan 

karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina ke dalam, 

penyebarannya dari suatu area ke area lain didalam serta keluarnya dari 

dalam wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan keamanan hayati, 
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maka terhadap lalulintas media HPHK dan pangan segar asal tumbuhan 

harus memenuhi persyaratan karantina dan keamanan hayati serta tindakan 

karantina. Untuk mewujudkan kesungguhan dan komitmen melakukan 

pengawasan dan pengendalian lalulintas Media Pembawa HPHK/OPTK dan 

pengendalian di lapangan serta upaya penegakan hukum, maka Bidang 

pengawasan dan penindakan BBKP Surabaya telah melakukan kegiatan 

pengawasan lalulintas HPHK dan OPTK sesuai tugas yaitu melaksanakan 

pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan 

dibidang karantina hewan dan dibidang karantina tumbuhan, dapat terlihat 

pada tabel 1.5 dan 1.6 

 

Tabel 1.5 Tindakan  Penolakan dan atau Pemusnahan Media Pembawa 
HPHK  melalui Pintu Pemasukan dan Pengeluaran Selama Tahun 
2011 s.d 2015 

No Jenis MP 
Tahun Tindakan Penolakan/Pemusnahan 

2011 2012 2013 2014 2015 
Penolakan      

1 Ayam - 4  6 5 

2 Anjing - 5  9 2 

3 Burung -   5 6 

4 Kelinci - 1   1 

5 Kucing -   1  

6 Bebek  -   1  

7 Kuda -   1  

8 MBM - 2 3   

9 Bulu ayam -  1   

10 Quill -  3   

11 PPM -  1   

12 Sarang burung -   1  

       

Pemusnahan      
1 Burung -   1  
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1 Kulit mentah 
garaman 

- 1 1   

2 Quill -  3   

3 Pasteurised milk -   2  

4 Tanduk dan 
daging kering 
rusa 

-    1 

 

 

Tabel 6. Tindakan Penolakan dan atau Pemusnahan Media Pembawa 
OPTK  melalui Pintu Pemasukan dan Pengeluaran Selama 
Tahun 2011 s.d 2015 

 

No Jenis Media 
Tahun Tindakan Penolakan/Pemusnahan 
2011 2012 2013 2014 2015 

Penolakan           
1 Kacang Tanah 3 3       
2 BenihJagung 1 3       
3 Bawang Merah 9         
4 Popcorn 1         
5 Cabe Kering 1         
6 Benih Semangka & Melon   1     1 
7 Wortel   1       
8 Apple     1     
9 Mandarin Jeruk     6     

10 Pear     1     
11 Bawang Putih     3 2   
12 Fresh Orange     1     
13 Fresh Grape     1     
14 Fish Feed     1     

Pemusnahan 
     1 Benih Jagung 3         

2 Benih AlfaAlfa 1         
3 Benih Padi Hibrida 1         

4 
Benih Cabe, Brokoli 
Tomat 2         

5 Bibit Mangga & Durian 1         
6 Anggrek 1         
7 Benih Padi 1         
8 Benih Ketimun 1         
9 Limbah Biji Gandum 1         

10 Pallet 5 10 1 2   
11 Small Union   1       
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12 Mandarin Jeruk     7     
13 Anggur     1     
14 Fresh Taro     1     
15 Apple     5     
16 Bawang Putih     2     
17 Bawang Merah     2 6   
18 Kayu Paking       2   
19 Buah Anggur       2   

20 Biji Gandum       9   
21 Benih Buah2an       3 6 
22 Benih Sayur2an       12 17 
23 Benih Bunga       11 19 
24 Bibit Tanaman Hias       7 9 

  

 Upaya untuk mencegah bertambahnya jumlah HPH dan OPT di 

wilayah Jawa Timur akibat masuk dan tersebarnya HPH dan OPT dari Luar 

Negeri adalah dengan Tindakan Karantina, yaitu tindakan untuk mencegah 

masuk dan tersebar serta keluarnya HPHK dan OPTK ke dan dari wilayah 

negara kesatuan Republik Indonesia. Usaha ini dilakukan dengan 

menyelenggarakan kegiatan perkarantinaan pertanian di pintu pemasukan 

dan pengeluaran di seluruh wilayah Jawatimur. Untuk penyelenggaraan 

tindakan karantina di lapangan diperlukan suatu kebijakan teknis yang 

bersifat nasional, menyeluruh, kegiatan kegiatan operasional serta langkah 

langkah strategis yang memiliki sifat koordinasi, kerjasama, dan komunikasi 

dengan instansi dan institusi serta organisasi (asosiasi) yang memiliki kaitan 

erat dengan lalulintas media pembawa karantina pertanian. Penutupan suatu 

daerah oleh pejabat yang berwenng yang menyangkut lalulintas produk 

pertanian haruslah dikaitkan dengan situasi penyakit dan kondisi setempat  

dengan mempertimbangkan aspek teknis dan aspek sosial serta aspek 

ekonomi. Kenyataaan dilapangan menunjukkan bahwa serangan berbagai 

jenis penyakit yang terjadi di banyak negara telah mampu menumbulkan 

kerugian material yang sangat besar, bahkan diantaranya dinyatakan sebagai 

Bencana Nasional. 

 Pencegahan merupakan tindakan yang lebih baik daripada 

pengobatan. Moto ini perlu dijadikan pedoman bagi penciptaan suatu wadah 

perlindungan dengan cara pencegahan melalui kegiatan yang dikenal sebagai 

Tindakan Karantina dengan nama “8P” (Pemeriksaan, Pengasingan, 

Pengamatan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan, Pembebasan) 
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Karantina Pertanian ke depan dihadapkan adanya berbagai 

tantangan yaitu upaya pencegahan masuk, tersebar dan keluarnya berbagai 

jenis HPH dan OPT, pengendalian penyakit hewan menular berbahaya yang 

sudah ada saat ini serta memberi jaminan kualitas produk pertania melalui 

sertifikasi karantina. Untuk itu perlu adanya penguatan disegala bidang baik 

SDM, sarana dan prasarana,, peraturan perundang-undangan berikut 

pedoman teknis pelaksanaan, kerjasama antar lembaga serta pengembangan 

peran serta masyarakat. 

Pada saat ini, seiring dengan perubahan kondisi lingkungan yang 

sangat cepat, era globalisasi dan otonomi daerah serta semakin luasnya 

interaksi hubungan antar daerah maupun negara yang tanpa batas, pada 

gilirannya akan berdampak terhadap penyelenggaraan perkarantinaan baik 

di pusat maupun di tingkat UPT. Dalam konteks itu, konsep perubahan 

tersebut telah melahirkan suatu keinginan para penyelenggara pengambil 

kebijakan serta pelaksana teknis untuk melakukan langkah pemulihan, 

pemantanpan serta peningkatan kapasitas pembangunan. Hal ini berarti 

bahwa semangat reformasi dalam pelaksanaan perkarantinaan  menjadi 

prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat untuk 

mendapatkan kepuasan pelayanan karantina yang professional, efektif, efisien 

dan transparan. 

 Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, 

tantangan dan peluang yang ada di Jawa Timur serta mempertimbangkan 

budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Balai Besar karantina 

Pertanian Surabaya yang hendak dicapai adalah “Terwujudnya Pelayanan 

Karantina Pertanian Surabaya yang Tangguh, Profesional, dan Terpercaya 

Tahun 2019”  

1.3. Dasar Hukum 
 

1.3.1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar 

Negara Republik Indonesia Nomor 4421) tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap 

Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis; 



 

RENSTRA  Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya Tahun 2015-- 2019                                                                                                                                                                      

19 Bab I.  Pendahuluan 

1.3.2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina 

Hewan, Ikan dan Tumbuhan; 

1.3.3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah;  

1.3.4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

22/Permentan/OT.140/4/2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian 

1.3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang 

Karantina Hewan;Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 

tentang Karantina Tumbuhan; 

1.3.6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah; 

 

1.4.  Kedudukan dan Fungsi Rencana Strategis 

 

 Renstra merupakan pedoman umum dan arahan dalam 

penyelenggaraan, pembangunan serta pelaksanaan pelayanan kepada 

masyarakat di Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya. Oleh karenanya 

Rencana Strategis berkedudukan sebagai dokumen perencanaan yang 

berisikan arahan visi, misi, tujuan, target, sasaran, kebijakan, strategi, program 

dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Balai Besar 

Karantina Pertanian Surabaya (BBKP) selama lima tahun ke depan (2015-

2019). Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, 

permasalahan mendasar dan tantangan terkini yang dihadapi selama lima 

tahun ke depan. Selanjutnya dalam Reformasi perencanaan dan 

penganggaran 2015-2019 mengharuskan Kementerian/Lembaga untuk 

merestrukturisasi program dan kegiatan dalam kerangka performance based 

budgeting. Untuk itu, dokumen ini dilengkapi dengan indikator kinerja 

sehingga akuntabilitas pelaksana beserta organisasinya dapat dievaluasi 

selama periode tahun 2015-2019.  

jangka menengah Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya yang digunakan 

sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan kegiatan pembangunan BBKP 

Surabaya. Kedudukan Renstra juga menjadi tolok ukur penting atas sistem 
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dan mekanisme pelaksanaan akuntabilitas kinerja dalam kurun waktu lima 

tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen  

 Rencana strategis berfungsi pula sebagai bahan informasi dan arah  

bagi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan perkarantinaan 

pertanian selama kurun waktu lima tahun menuju suatu sistem pembangunan 

yang sistematis, terukur serta berkelanjutan. 

1.5. Maksud  dan Tujuan 

 

 Penyusunan Renstra sebagai dokumen perencanaan pembangunan 

lima tahunan, dimaksudkan agar seluruh pejabat dan stafnya serta 

stakeholder mengerti dan memahami tentang Perencanaan Strategi BBKP 

Surabaya.  

Rencana Strategis Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya disusun untuk 

mencapai tujuan sebagai berikut: 

1.5.1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan yang 

sistematis, terukur serta berkelanjutan dalam kurun waktu 2015-

2019; 

1.5.2. Tersusunnya kebijakan program serta kegiatan dan strategi 

pembangunan yang tertuang dalam bentuk dokumen 

perencanaan pembangunan yang terpadu dan bersifat 

antisipatif terhadap tantangan pembangunan; dan 

1.5.3. Sebagai tolok ukur/ acuan untuk menilai kinerja organisasi dan 

keberhasilan pimpinan dalam pencapaian tujuan dan sasaran 

yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. 

 Dengan demikian tujuan dokumen Renstra ini dimaksudkan sebagai 

acuan dan arahan bagi jajaran birokrasi di lingkungan BBKP Surabaya dalam 

merencanakan dan melaksanakan pembangunan karantina pertanian 

periode 2015-2019 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di 

dalam maupun antar sektor terkait.  
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1.6.  Sistematika Pembahasan 

 Sistematika penyusunan Rencana Strategis BBKP Surabaya sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

    

Beriisikan tentang kondisi umum,potensi dan permasalahan, dasar 

hukum, kedudukan dan fungsi renstra, maksud dan tujuan, serta 

sistematika pembahasan. 

BAB II : VISI, MISI DAN NILAI-NILAI 

    
Memuat Visi, Misi dan Nilai-nilai dasar budaya kerja Balai Besar 

Karantina Pertanian Surabaya,.  

BAB III : TUJUAN, SASARAN DAN FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN 

    
Menggambarkan tujuan dan  sasaran yang akan dicapai serta 

faktor kunci keberhasilan 

BAB IV : KERANGKA KELEMBAGAAN  

    
Menggambarkan kondisi dan potensi Balai Besar Karantina 

Pertanian Surabaya  

BAB V : ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS 

    

Memuat Analisis Lingkungan Stratejik, baik Penilaian dan Kajian 

Lingkungan Internal maupun eksternal serta Analisis Hubungan 

Aspek Lingkungan Eksternal  dan Internal. 

BAB VI 
 

STRATEGI KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

  

Menggambarkan Program dan Kegiatan Balai Besar Karantina 

Pertanian Surabaya selama kurun waktu 5 tahun yang mengacu 

pada program Pembangunan Kementerian Pertanian dan 

Program Badan Karantina Pertanian 

BAB  VII  PENETAPAN  INDIKATOR KINERJA  

  Memuat penetapan indikator kinerja yang   dikategorikan 
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kedalam lima kelompok meliputi: input, output, outcome, benefit, 

dan infact 

BAB VIII  PENUTUP 

  Memuat kesimpulan dan Saran 

 

 Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan terhadap penetapan 

Rencana Strategi ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 
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BAB. II 

Visi, Misi dan Nilai-Nilai 
 

2.1. V i s i 
 

 Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan 

dan pandangan jauh kedepan, kemana organisasi akan dibawa dan berkarya 

agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta proaktif. 

Singkatnya visi adalah gambaran masa depan yang hendak diwujudkan. Visi 

harus bersifat praktis, realistis untuk dicapai, dan memberikan tantangan serta 

menumbuhkan motivasi yang kuat bagi pegawai Karantina Pertanian untuk 

mewujudkannya.  

 Memperhatikan Visi Pembangunan Nasional 2015-2019 adalah 

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian 

Berlandaskan Gotong Royong”. Visi Kementerian Pertanian “Terwujudnya 

Sistem Pertanian Bioindustri Berkelanjutan yang menghasilkan beragam 

pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumber daya lokal 

untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani”. Visi Badan Karantina 

Pertanian (Barantan) “ Menjadi instansi yang Tangguh dan Terpercaya Dalam 

Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, 

Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan” 

 Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Badan Karantina Pertanian 

merumuskan Misi sebagai berikut: 

1. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan 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. Meningkatkan Citra dan Kualitas Layanan Publik 

 

 Pembangunan pertanian mempunyai peranan strategis dalam 

menunjang perekonomian Indonesia sebagai Negara Agraris yang sebagian 
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wilayahnya terdiri dari lahan pertanian. Paradigma Pertanian untuk 

Pembangunan (Agriculture for Development) yang memposisikan sektor 

pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang 

dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, 

spasial, institusional, dan tatakelola pembangunan. Paradigma tersebut 

memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan 

yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi 

masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multifungsi. Memposisikan 

sektor pertanian dalam pembangunan nasional merupakan kunci utama 

keberhasilan dalam mewujudkan Indonesia yang Bermartabat, Mandiri, Maju, 

Adil dan Makmur. Kontribusi Pembangunan karantina pertanian terhadap 

pembangunan pertanian diwujudkan dalam jaminan keamanan produk 

pertanian yang berasal dari hewan dan tumbuhan melalui perlindungan 

terhadap kelestarian sumberdaya hayati hewan dan tumbuhan. Adanya 

perubahan tatanan global serta nasional yang dinamis semakin menuntut 

tersedianya produk pertanian yang sehat dan aman dikonsumsi.  

 Dengan memperhatikan visi pemerintah tersebut diatas dan dengan 

mengacu pada visi dan misi Badan Karantina Pertanian, serta sejumlah 

penyesuaian yang menyangkut ruang lingkup bidang tugas dan wewenang, 

situasi dan kondisi lingkungan baik eksternal maupun internal, dengan tetap 

mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam 

pembangunan pertanian, maka Visi Balai Besar Karantina Pertanian 

Surabaya adalah:  

 “Terwujudnya Pelayanan Karantina Pertanian Surabaya yang 

Tangguh, Profesional, Modern dan Terpercaya Tahun 2019”  

 

Visi tersebut mengandung 

pengertian yang mendalam dan 

menunjukkan tekad kuat dari 

Balai Besar Karantina Pertanian 

Surabaya untuk segera dapat 

menuntaskan segala 
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permasalahan yang menyangkut tindak perkarantinaan dan pelayanan 

karantina pertanian di lingkup BBKP Surabaya, demi mewujudkan karantina 

pertanian yang tangguh, profesional, modern dan terpercaya.  

 

Tabel 2.1    Pokok Pokok Visi Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya 

Pokok pokok Visi Makna Visi 

Pelayanan Tangguh Penyelenggaraan karantina pada 

hakekatnya adalah perwujudan 

pertahanan negara di bidang kelestarian 

sumberdaya alam hayati hewan dan 

tumbuhan. Secara prinsip pertahanan 

harus bersifat tangguh menghadapi 

berbagai serangan 

Pelayanan Profesional Kegiatan pembangunan pertanian perlu 

dan harus ditangani oleh tenaga yang 

memiliki kompetensi dengan komitmen 

yang tinggi untuk memberikan 

pelayanan yang berkualitas  

Modern Memberikan pelayanan kepada 

pelanggan, dalam manajemen modern 

yang mengutamakan kepedulian 

terhadap pelanggan. melayani dengan 

tindakan terbaik, dan memuaskan 

pelanggan dengan berorientasi pada 

standar pelayanan publik serta memiliki 

tanggungjawab dalam pelaksanaannya. 

Terpercaya Keberhasilan Balai Besar Karantina 

Pertanian Surabaya sangat erat 

kaitannya dengan peran serta 

masyarakat dan mitra kerja baik dalam 

maupun di luar negeri oleh karena itu 

setiap kebijakan dan tindakan perlu 
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mendapat kepercayaan tinggi melalui 

akuntabilitas penyelenggaraan 

pemerintahan dibidang perkarantinaan. 

Sertifikasi yang diterbitkan karantina 

pertanian (Health Certificate dan 

Phytosanitary Certificate) merupakan 

jaminan dan telah memenuhi syarat 

untuk diterima di pasar nasional dan 

international 

 

2.2. M i s i 
 

 Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut serta 

berpedoman terhadap tugas dan kewenangan Balai Besar Karantina 

Pertanian Surabaya,  maka BBKP Surabaya mengemban Misi sebagai 

berikut : 

 Melindungi Kelestarian sumberdaya hayati hewani dan nabati dari 

ancaman serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan 

Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) serta 

pengawasan lalu lintas komoditi pertanian segar yang memenuhi 

standar keamanan pangan. 

 Meningkatkan manajemen operasional perkarantinaan hewan dan 

tumbuhan 

 Mewujudkan Sistem Manajeman Mutu Pelayanan dengan 

mengimplementasikan secara konsisten  ISO 9001:2008 / SNI 19-9001-

2008;  

 Mewujudkan kompetensi sebagai Laboratorium Penguji (Testing 

Laboratory) dengan mengimplementasikan secara konsisten  ISO/EIC 

17025:2008; 
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 Mendorong terwujudnya peran perkarantinaan Surabaya dalam 

akselerasi ekspor komoditas pertanian yang akseptabel dan mampu 

bersaing di pasar internasional; 

 Mendukung keberhasilan program agribisnis dan ketahanan pangan 

Jawa Timur  

 Membangun masyarakat cinta karantina pertanian di Jawa Timur 

Misi tersebut diatas merupakan jalan pilihan untuk menuju masa depan dan 

sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan program kerja Balai Besar 

Karantina Pertanian Surabaya. 

 

 

2.3. Nilai-nilai 

 Berdasarkan visi dan misi diatas maka ditetapkan 9 (sembilan) nilai-

nilai budaya kerja aparatur karantina yang menjadi dasar dalam 

pelaksanaan Renstra Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya 2015 - 2019, 

adapun ke-sembilan nilai-nilai tersebut adalah : 

2.3.1. Religius 

Mewujudkan aparatur di lingkungan BBKP Surabaya yang 

beriman, bertaqwa, berakhlak mulia sehingga ajaran agama  

termasuk nilai-nilai kejujuran bisa dihayati dan diamalkan 

dalam perilaku keseharian; serta mengembangkan toleransi 

antar dan antara umat beragama; 
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2.3.2.    Keadilan dan kesetaraan 

BBKP Surabaya memberikan akses yang sama kepada 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan 

menikmati hasil pembangunan karantina yang setara dan adil 

sesuai dengan potensi, kebutuhan dan porsi masing-masing; 

Menegakkan hukum yang berkeadilan tanpa diskriminasi; 

Mewujudkan institusi dan aparat hukum yang bersih dan 

profesional; Mewujudkan budaya penghargaan dan kepatuhan 

terhadap hukum/peraturan; 

2.3.3.    Kebersamaan 

Meningkatkan semangat persatuan dan kerukunan,  

kepedulian, dan tanggung jawab sosial; Mengembangkan 

budaya dan perilaku sportif serta menghargai dan menerim 

perbedaan dalam kemajemukan; Mengembangkan semangat 

anti kekerasan; Mengembangkan dialog secara wajar dan saling 

menghormati. 

2.3.4. Demokrasi 

BBKP Surabaya memberikan kesempatan kepada seluruh 

masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan pikiran demi 

memajukan pembangunan karantina sesuai peraturan yang 

berlaku. Mengembangkan budaya demokrasi, jujur, sportif, 

menghargai perbedaan; 

2.3.5. Transparan dan Akuntabel 

Pelaksanaan tugas perkarantinaan pertanian harus dilakukan 

dengan transparan dan akuntabel untuk menuju terwujudnya 

tata kepemerintahan yang baik (good governance) yang pada 

akhirnya dapat tercipta pemerintah yang amanah dan 

berwibawa sehingga akan mendapat simpatik dan dukungan 

dari masyarakat.  

2.3.6. Intensif 

Semua program dan kegiatan harus dilakukan dengan intensif, 

efektif dan efisien dalam rangka untuk mencapai keberhasilan 
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kinerja pembangunan dalam waktu yang cepat dan 

menghemat energy/sumber daya. 

2.3.7.    Kemitraan 

Keberhasilan pembangunan karantina adalah tanggung jawab 

semua elemen masyarakat, dan semua elemen tersebut 

mempunyai hak untuk menikmati hasil pembangunan. Oleh 

karena itu, maka pola kemitraan akan terus dikembangkan 

dalam banyak dimensi, antara lain : antara antara Karantina 

dengan masyarakat, dan dunia usaha; serta pemerintah Propinsi 

dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 

2.3.8.    Komunikatif 

Semua kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan 

karantina harus dirumuskan melalui komunikasi dialogis 

sehingga proses demokratis yang dilakukan dapat 

membuahkan kebijakan dan program yang betul-betul menjadi 

kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

2.3.9. Keseimbangan 

Dalam rangka menuju kehidupan yang harmonis, maka semua 

kebijakan dan program pembagunan karantina harus 

dilakukan dengan pola yang seimbang, yaitu keseimbangan 

antara kepentingan semua stakeholder; antara kepentingan 

ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup; antara 

kepentingan jangka pendek, menengah dan jangka panjang. 

 

2.4. MOTTO 

Care For Healthy, Safety Dan Environment 
(Peduli Terhadap Kesehatan, Keamanan, Dan Lingkungan) 

 

2.5. JANJI LAYANAN 

Memberikan Pelayanan  Berkualitas, Cepat, Mudah, 
Terjangkau, Dan Terukur  
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BAB. III 

Tujuan, Sasaran dan Faktor Kunci 

Keberhasilan 

 

3.1. Tujuan 
 

 Seiring dengan telah ditetapkannya visi dan misi BBKP Surabaya, 

maka untuk mencapai kedua hal tersebut perlu ditetapkan tujuan dan 

sasaran.  Tujuan dan sasaran merupakan penegasan kembali visi dan misi 

organisasi secara lebih detil, lebih terinci, lebih tergambar dengan jelas, dan 

sekaligus berguna sebagai acuan dalam menentukan kegiatan kegiatan yang 

akan dilaksanakan serta hasil akhir yang akan dicapai. 

 Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan 

misi dan hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu.  Dalam 

hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah selama 5 tahun 

(2015 – 2019).  Oleh karena itu penetapan tujuan harus dapat 

menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit 

bagian/bidang dalam suatu organisasi, sehingga dalam pelaksanaannya akan 

terjadi iklim yang kondusif serta mendorong terjadinya sinergisme. 

  Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun 

tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas 

mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. 

Tujuan yang ingin dicapai oleh BBKP Surabaya dalam periode 2015 – 2019 

adalah : 

3.1.1. Mewujudkan visi dan misi Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya 

3.1.2. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas dan pengembangan 

sumberdaya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap unit kerja 

dilingkungan BBKP Surabaya sehingga memudahkan monitoring dan 

evaluasi awal sampai akhir pelaksanaan program. 

3.1.3. Menjamin keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan 

tumbuhan dari HPHK dan OPTK 
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3.1.4. Menyelenggarakan perkarantinaan melalui pengendalian importasi 

dan akselerasi ekspor dengan melakukan pencegahan masuk dan 

keluarnya media HPHK dan OPTK 

3.1.5. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pemenuhan 

persyaratan dan prosedur karantina sesuai peraturan perundangan 

yang berlaku 

3.1.6. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia karantina pertanian  

dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan 

perkarantinaan hewan dan tumbuhan 

3.1.7. Menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas 

antar daerah, antar pusat dan daerah, antar fungsi pemerintahan dan 

intansi terkait  

3.1.8. Memberdayakan peran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam 

melaksanakan perkarantinaan 

3.1.9. Membangun sistem laboratorium karantina pertanian yang 

terakreditasi  ISO 17025:2008/bersertifikat internasional dan teknologi 

informasi karantina yang modern guna mewujudkan kualitas 

pelayanan prima sesuai standard ISO 9001:2015 

 

3.2.  Sasaran 
  

 Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan 

dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu sehingga mudah dalam 

pengukurannya. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan 

strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan 

alokasi sumber daya organisasi.  Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, 

bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.  

 Berdasarkan pada kriteria tersebut di atas, maka BBKP Surabaya 

menetapkan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2019, adalah : 

1. Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan 

dan tumbuhan dari HPHK dan OPTK; 

2. Terwujudnya penyelenggaraan karantina yang profesional dalam 

rangka pengendalian importasi dan akselerasi ekspor; 
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3. Terciptanya pemahaman masyarakat terhadap peraturan 

perundangan karantina yang berlaku; 

4. Terbentuknya sikap prilaku aparat karantina yang bersih dan memiliki 

komitmen tingkat  tinggi bagi kemajuan karantina pertanian;  

5. Meningkatnya kinerja dalam penyelenggaraan karantina pertanian 

sesuai standar/ prosedur yang ditetapkan;  

6. Tersedianya SDM yang mendukung kegiatan laboratorium dan sistem 

teknologi informasi karantina pertanian; 

7. Terwujudnya kualitas penyelenggaraan laboratorium penguji karantina 

hewan dan karantina tumbuhan serta PSAT (Produk Segar Asal 

Tumbuhan) 

8. Terciptanya kepatuhan dan kesadaran masyarakat pengguna jaa 

Karantina Pertanian terhadap tugas  pokok dan fungsi karantina 

pertanian 

9. Tersedianya basis data dan informasi karantina pertanian surabaya 

yang akurat, cepat dan efisien; 

10. Terselenggaranya tertib administrasi (keuangan, rumah tangga, 

perlengkapan dan SDM); 

11. Terwujudnya kepuasan masyarakat pengguna jasa karantina dalam 

mendapatkan jasa pelayanan dari karantina; 

12. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 

karantina pertanian;  

3.3. Faktor Kunci Keberhasilan 

 
 Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya membutuhkan faktor-

faktor kunci penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut di 

atas yang meliputi : 

3.3.1. Komitmen 

Komitmen dari pimpinan dan jajarannya, termasuk pejabat stuktural 

dan fungsional serta staf pada tingkat pusat dan UPT merupakan 
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faktor penentu utama keberhasilan pelaksanaan pembangunan 

karantina pertanian. Dengan komitmen yang mantap, pembangunan 

karantina pertanian akan berjalan sesuai dengan arah yang telah 

ditetapkan dalam rencana strategis pembangunan BBKP Surabaya. 

3.3.2. Fasilitasi 

Peran utama Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya adalah 

sebagai fasilitator penyelenggaraan pelayanan dan tindakan 

karantina. Dengan demikian, BBKP Surabaya harus menjadi instansi 

terdepan yang professional serta mampu memberikan kemudahan 

bagi tersedianya berbagai pedoman, acuan, kriteria, standar dan 

prosedur yang diperlukan oleh seluruh stakeholders untuk memajukan 

dan upaya-upaya rintisan pengembangan Karantina Pertanian. 

3.3.3. Keterpaduan 

BBKP Surabaya harus mampu memposisikan diri sebagai UPT  

pemandu (conductor) pencapaian keserasian pembangunan 

perkarantinaan di lingkup wilayah kerjanya, termasuk antar instansi 

pusat atau daerah dan antar stakeholders.  Keterpaduan, kesamaan 

gerak dan langkah dalam  pembangunan perkarantinaan merupakan 

salah satu faktor kunci untuk melaksanakan program dan kegiatan 

pembangunan secara transparan dan terkoordinasi. 

3.3.4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

BBKP Surabaya membutuhkan elemen-elemen penting penunjang 

pembangunan seperti anggaran, pegawai (SDM), peraturan-

perudangan serta kelembagaan yang memadai agar pelaksanaan 

pembangunan dapat berjalan sesuai arah yang telah ditentukan. 

Ketersediaan berbagai elemen ini akan memberi kemudahan dalam 

melakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas sumber daya 

pembangunan perkarantinaan dalam arti luas. 
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BAB. IV 

KERANGKA KELEMBAGAAN 
 

4.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 
 

 Organisasi Karantina Pertanian di Indonesia pada dasarnya senantiasa 

mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan zaman, 

tuntutan masyarakat terutama masyarakat pengguna jasa karantina atau 

masyarakat pelaku bisnis yang menggunakan jasa karantina serta 

masyarakat pada umumnya dan masyarakat konsumen pada khususnya. 

Pengembangan dan penguatan organisasi Karantina Pertanian mendapatkan 

perhatian cukup serius dari Pemerintah. Proses pendewasaan organisasi 

sebagaimana diharapkan masyarakat terus berkembang menjadikan posisi 

Karantina semakin strategis. 

 Organisasi Karantina Pertanian selalu mengakomodasi aspirasi dunia 

internasional sebagai dampak globalisasi perdagangan bebas dan otonomisasi, 

secara prinsip fungsi karantina tidak mengalami perubahan yang signifikan, 

karena penyelenggaraan karantina pertanian dilaksanakan secara terpusat 

(tersentralisasi). Karantina Pertanian merupakan lembaga perkarantinaan 

yang didasarkan atas pengawasan dan pemeriksaan terhadap jenis jenis 

media pembawa yang berasal dari komoditas pertanian untuk dikonsumsi, 

maupun tidak dikonsumsi (non pangan). Pada hakekatnya lembaga 

karantina berlandaskan atas dasar antisipasi penyebaran hama dan  penyakit. 

Karantina Pertanian memiliki dasar atau azas yang jelas, tujuan dan fungsi 

yang jelas serta memiliki acuan dan mekanisme, ketentuan dan dasar hukum 

dalam penyelenggaraannya. 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 

22/Permentan/Ot.140/4/2008 tanggal 3 April 2008 Tentang Organisasi Dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya adalah UPT Eselon II-b yang 

kedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan 

Karantina Pertanian. Dan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan 
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operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan 

keamanan hayati, hewani dan nabati.  

  Dalam Menjalankan Tugas tersebut di atas, Balai Besar Karantina 

Pertanian Surabaya menyelenggarakan fungsi : 

1. Penyusunan rencana, evaluasi dan laporan; 

2. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, 

penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media 

pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme 

pengganggu tumbuhan karantina (OPTK); 

3. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK; 

4. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK; 

5. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;  

6. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan 

tumbuhan;  

7. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan 

hayati hewani dan nabati;  

8. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina 

hewan dan tumbuhan;  

9. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan 

perundang- undangan dibidang karantina hewan, karantina tumbuhan 

dan keamanan hayati hewani dan nabati;  

10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. 

 

Dalam konteks perdagangan internasional (antar negara) dikaitkan 

dengan kecenderungan meningkatnya intensitas, frekuensi dan volume, arus 

lalulintas barang dan orang, membawa pula konsekuensi kearah ekonomi 

tanpa batas batas negara, maka fungsi dan peran karantina dalam 

penyelenggaraan karantina menjadi sangat penting dalam melaksanakan 

upaya upaya perlindungan, pencegahan, penyelamatan dan pengamanan 
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sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan untuk mempertahankan 

usaha usaha agribisnis mulai dari hulu sampai hilir. 

4.2.  Susunan, Organisasi dan Wilayah Kerja 
 

 Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan 

perkarantinaan hewan dan tumbuhan maka diterbitkan Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor : 22/Permentan/Ot.140/4/2008 tanggal 3 April 2008 Tentang 

Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, Balai 

Besar Karantina Pertanian Surabaya dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang 

Susunan Organisasinya terdiri dari  Bagian Umum, Bidang Karantina Hewan, 

Bidang Karantina Tumbuhan,  Bidang Pengawasan dan Penindakan serta 

Kelompok Jabatan Fungsional.  Unit Pelaksana Pertanian mempunyai tugas 

melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, 

serta pengawasan keamanan hayati, hewani dan nabati. 

 Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, 

evaluasi dan pelaporan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga. Bagian 

Umum terdiri dari subbagian program dan evaluasi, subbagian kepegawaian 

dan tata usaha serta subbagian keuangan dan perlengkapan. 

 Bidang Karantina Hewan mempunyai tugas melaksanakan pemberian 

pelayanan operasional karantina hewan, pengawasan keamanan hayati 

hewani, dan sarana teknik, serta pengelolaan sistem informasi dan 

dokumentasi. Bidang Karantina Hewan terdiri dari Seksi Pelayanan 

Operasional dan Seksi Informasi Sarana Teknik Karantina Hewan. 

 Bidang Karantina Tumbuhan mempunyai tugas melaksanakan 

pemberian pelayanan operasional karantina tumbuhan, pengawasan 

keamanan hayati nabati, dan sarana teknik, serta pengelolaan sistem 

informasi dan dokumentasi. Bidang Karantina Tumbuhan terdiri dari Seksi 

Pelayanan Operasional dan Seksi Informasi Sarana Teknik Karantina 

Tumbuhan 

 Bidang Pengawasan dan Penindakan mempunyai tugas 

melaksanakan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan 

perundang-undangan dibidang karantina hewan dan karantina tumbuhan, 
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serta keamanan hayati hewani dan nabati. Bidang Pengawasan dan 

Penindakan terdiri dari Seksi Pengawasan dan Penindakan Karantina Hewan 

dan Seksi Pengawasan dan Penindakan Karantina Tumbuhan 

 Kelompok Jabatan Fungsional terdiri Jabatan Fungsional Medik 

Veteriner, Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Jabatan Fungsional 

Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, serta Jabatan Fungsional lain 

yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan 

bidang keahlian masing masing sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Susunan Organisasi ini, dapat dilihat pada Bagan 

Sruktur Organisasi  (Gambar 4.1.) 

 

 Gambar 4. 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Besar Karantina Pertanian  

      Surabaya 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 

22/Permentan/Ot.140/4/2008 tanggal 3 April 2008 Tentang Organisasi Dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, Balai Besar Karantina 
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Pertanian Surabaya, maka BBKP Surabaya memiliki Wilayah Kerja yang 

melaksanakan tugas penyelenggaraan perkarantinaan di tempat pelabuhan 

pemasukan dan pengeluaran serta kantor pos dalam rangka 

mengimplementasikan operasionalisasi tindakan karantina dalam rangka 

pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.  

 Balai Besar Karantina Pertanian dalam penyelenggaraannya berbasis 

pada pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, bandar udara dan kantor 

pos ditempat pemasukan dan pengeluaran yang merupakan bagian sistem 

perkarantinaan Internasional yang dikenal dengan “Custom, Immigration and 

Quarantine” (CIQ). 

 Kedepan Balai Besar Karantina Pertanian bersama seluruh wilayah 

kerja, dihadapkan adanya berbagai tantangan, yaitu upaya pencegahan 

masuknya berbagai penyakit baik dari hewan maupun tumbuhan, 

pengendalian dan pencegahan penyebaran penyakit eksotik, atau penyakit 

yang sudah ada, serta dalam rangka memberi jaminan kualitas produk 

pertanian yang berasal dari hewan dan tumbuhan melalui sertifikasi 

karantina. 

Wilayah Kerja BBKP Surabaya meliputi : 

a. Bandar Udara :  

- Ir. H. Juanda (Internasional) dan Abdul Rahman Saleh.  

b.    Pelabuhan Laut :  

- Tanjung Perak  

- Gresik  

- Jangkar  

- Kalbut  

- Kalibuntu 

- Panarukan  

- Probolinggo  

- Sangkapura  

- Sedayu-Lamongan.  

c.    Pelabuhan Sungai:  

- Kalimas dan Tanjung Wangi.  

d.    Pelabuhan Penyeberangan Ketapang.  
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e.    Kantor Pos Surabaya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Gambar 4.2.  Wilayah Kerja Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya 

4.3.  Sumber Daya Manusia 
 Petugas Karantina Pertanian merupakan hal mutlak diperlukan dalam 

menjalankan, melaksnakan dan mengoperasionalkan fungsi fungsi 

perkarantinaan baik ditingkat unit pelaksana teknis (UPT). Untuk 

penyelenggaran tindakan karantina diperlukan tenaga atau petugas 

karantina baik petugas teknis maupun petugas administrasi yang handal dan 

profesional. Sumber Daya Manusia ini sebagai motor penggerak pelaksanaan 

tugas dan fungsi perkarantinaan sekaligus sebagai bagian penentu kebijakan 

teknis,  perencana dan pelaksana operasional.  

 Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) merupakan hal penting 

yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sistem Karantina Pertanian 

Surabaya. Dalam hal ini tiga sasaran penting yang ingin dicapai dari 

pengembangan SDM Karantina Pertanian, yaitu: [1] Mengembangkan 

kemampuan penguasaan Sistem Informasi dan pengetahuan di bidang 

teknologi informasi (TI) serta laboratorium perkarantinaan; [2] 
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Mengembangkan ketrampilan teknis  administrasi dan operasional melalui 

kursus, magang dan  pelatihan; [3] Mengembangkan kemampuan team work. 

Pengembangan tersebut dimaksudkan dalam rangka meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan dan wawasan petugas karantina pertanian. 

Peningkatan aspek kualitas dan kompetensi terus dilakukan meskipun masih 

memerlukan paket paket pelatihan yang menunjukkan tingkat kompetensi 

tertentu dari petugas yang mengikutinya. Program pengembangan harus 

dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus agar dapat mengikuti 

perkembangan IPTEK yang mutakhir sehingga tidak ketinggalan apabila 

dibandingkan dengan penyelenggaraan karantina di tingkat dunia 

Internasional, dalam kaitan era globalisasi dan perdagangan bebas, tanpa 

mengesampingkan fungsi pokok dalam rangka pencegahan dan penokan 

penyakit 

    Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya didukung oleh 287 orang dengan keragaan sebagai berikut : 

 Data Komposisi pegawai berdasarkan jabatan adalah : 14 orang (5%) 

Pejabat Struktural, 83 orang (29%) fungsional POPT, 35 Orang (12%) Medik 

Veteriner, 67 orang (23%) Paramedik Veteriner, 10 orang (2%) Fungsional 

Tertentu (fungsional kepegawaian, Pranata Humas, Arsiparis dan Pengelola), 

dan 74 orang (28%) fungsional umum, dan 5 orang CPNS 

 

 

 Gambar 4.3. Komposisi Pegawai Berdasrkan Jabatan 

5% 
29% 

12% 23% 
1% 0% 0% 2% 0% 

28% 

DATA KOMPOSISI PEGAWAI 
BERDASARKAN  JABATAN  

Struktural POPT

Medik Veteriner Paramedik Veteriner

Analis Kepegawaian Pranata Humas

Pengelola Pengadaan B/J Muda Pengawas Mutu Hasil Pertanian

Arsiparis Adminstrasi umum
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 Secara lebih rinci komposisi golongan dan ruang dipaparkan sebagai 

berikut : 3 orang (1%) golongan IV/c, 7 orang (%) golongan IV/b, 22 orang (7%) 

golongan IV/a, 43 orang (15%) golongan III/d, 45 orang (15%) golongan III/c, 50 

orang (19%) golongan III/b, 24 orang (8%) golongan III/a, 32 orang (10%) 

golongan II/d, 33 orang (11%) golongan II/c, 20 orang (7%) golongan II/b, 6 

orang (2%) golongan II/a, dan 2 orang (1%) golongan I.  

 

 Gambar 4.4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan 

4.4. Sarana 
 

 Sarana dan prasarana (infrastruktur) sangat penting untuk 

mendukung operasional karantina pertanian, setidaknya mencakup 2 (dua) 

jenis yaitu berupa software (perangkat lunak) dan hardware (perangkat 

keras). Software antara lain berupa aturan, ketentuan, pedoman pedoman 

pelaksanaan, dan petunjuk petunjuk teknis karantina, sedangkan hardware 

antara lain sarana kantor dan peralatannya, instalasi karantina hewan dan 

tumbuhan berikut bangunan kandang dan bangunan lainnya, gedung 

laboratorium karantina hewan dan tumbuhan berikut peralatan. 

4.4.1. Instalasi Karantina Hewan (IKH) 

1% 2% 7% 

12% 

10% 

8% 

19% 

15% 

15% 

8% 2% 1% 

DATA KOMPOSISI PEGAWAI 
BERDASARKAN  GOLONGAN 

Gol I Gol II a Gol II b Gol II c Gol II d Gol III a

Gol III b Gol III c Gol III d Gol IV a Gol IV b Gol IV c
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Instalasi Karantina hewan sebagaimana disebutkan dalam PP 82 

Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan adalah suatu bangunan 

berikut peralatan dan lahan serta sarana pendukung yang diperlukan 

sebagai tempat untuk melakukan tindakan karantina. Instalasi 

Karantina Hewan (IKH) merupakan sarana lokasi sebai tempat 

pelaksanaan tindakan karantina hewan oleh petugas karantina. 

Keberadaan Instalasi Karantina Hewan mutlak adanya dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan dalam 

menunjang pelaksanaan tindakan karantina hewan. Keterbatasan 

anggaran dan pembiayaan pemerintah, menyebabkan tidak semua 

kebutuhan IKH di setiap UPT dapat dipenuhi secara memadai. Untuk 

pelaksanaan tindakan karantina dilapangan maka Kepala Badan 

Karantina Pertanian dapat menetapkan Instalasi Karantina Hewan 

yang bersifat sementara yang biasanya dimiliki oleh pengguna jasa. 

IKH milik BBKP Surabaya berada di lokasi Banjarsugihan-Tandes 

sekitar 2,5 h.a dan kandang Kalimas yang sudah berusia lama dan 

hanya digunakan untuk tindak karantina Sapi Bibit Impor dan transit 

sapi lokal untuk tujuan DKI Jakarta. 

  Gambar 4.5.  Instalasi Karantina Hewan Tandes  

 

 Gambar 4.6.  Instalasi Karantina Hewan Kalimas  
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Gambar 4.7.  Instalasi Karantina Hewan Kalbut-Situbondo 

 

Gambar 4.8.  Instalasi Karantina Hewan Kalibuntu Probolinggo 

 

Gambar 4.9.  Instalasi Karantina Hewan Kecil di Juanda 

 

Gambar 4.10.  Instalasi Karantina Bengkak – Banyuwangi 
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4.4.2. Instalasi Karantina Tumbuhan 

Instalasi Karantina Tumbuhan sebagaimana disebutkan dalam PP 14 

Tahun 2002 Tentang Karantina Tumbuhan adalah tempat beserta 

segala sarana yang ada padanya yang digunakan untuk 

melaksanakan tindakan karantina tumbuhan. BBKP Surabaya tidak 

memiliki IKT namun Kepala Badan Karantina Pertanian dapat 

menetapkan milik perorangan atau badan hukum sebagai Instalasi 

Karantina Tumbuhan atas permintaan Pemilik tempat bersangkutan, 

yang bersifat tifak komersil. Instalasi yang dimaksud tersebut harus 

memenuhi kelayakan teknis untuk pelaksanaan tindak karantina 

tumbuhan sesuai peruntukannya sesuai Persyaratan Dan Tata Cara 

Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik perorangan atau 

Badan Hukum (Permentan Nomor : 73/Permentan/OT.1400/12/2012). 

Misal IKT milik PT. Bisi Indonesia. Kepala Balai Besar Karantina 

Pertanian Surabaya dapat juga memberikan persetujuan Tempat 

Lain untuk melaksanakan Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap 

bangunan beserta sarana yang ada sesuai Permentan Nomor: 

38/Permentan/OT.140/3/2014 setelah dilakukan penilaian kelayakan 

teknis di lokasi yang diajukan untuk pemenuhan persyaratan 

admimistrasi dan teknis sesuai peruntukannya 

Gambar 4.11. Instalasi Karantina Tumbuhan di Tanjung Wangi 

 

 

4.4.3. Tempat Pemeriksaan Karantina (TPK) 

Sesuai Permentan RI Nomor 12/Permentan/OT.140/3/2015 Tentang 

Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan Terhadap Pemasukan 
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Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina Dan Organisme 

Pengganggu Tumbuhan Karantina Di Tempat Pemeriksaan 

Karantina. Dalam rangka percepatan waktu pelayanan, efisiensi SDM 

serta optimalisasi kelancaran kegiatan proses tindakan karantina di 

pelabuhan tanjung perak maka ditetapkan Tempat Pemeriksaan 

Fisik Terpadu (TPFT) di dalam area TPS yang ditetapkan oleh Kepala 

Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak dengan Nomor HK 

207/02/09/OP.TPR.2014, Tanggal 23 Mei 2014 dan saat ini berubah 

nama menjadi Tempat Pemeriksaan Karantina (TPK). Pemeriksaan 

Media Pembawa HPHK dan OPTK dilakukan secata bersama-sama 

dan/atau masing masing dengan instansi Bea Cukai di lokasi CFS dan 

Blok W. Pemeriksaan Fisik di lokasi tersebut, masing-masing instansi 

menjalankan sesuai Standart Operating Procedure (SOP) sesuai 

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku 

 Gambar 4.12. Tempat Pemeriksaan Karantina di TPS 
 

 

 
Gambar 4.13. Instalasi Karantina Tumbuhan milik Mitra Kerja 
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Tabel 4.1. Data Mitra Kerja (Pihak Ketiga ) Karantina Tumbuhan Balai Besar       

Karantina Pertanian Surabaya Tahun 2014 – 2015 
 

NO URAIAN 
JUMLAH PERUSAHAAN 

TH 2014 TH 2015 

1 Perusahaan Fumigasi (AFASID) 
a. Metyl Bromida 
b. Phospin 

 
18 
 6 

 
18 
7 

2 Perusahaan Kemasan Kayu (ISPM) 9 9 

3 Perusahaan Instalasi Karantina 
Tumbuhan (IKT) 

11 12 

4 Tempat Lain (KT) 12 22 

5 Pihak ketiga Pelaksana Tindakan 
karantina tumbuhan 

- 1 

6 Perusahaan IKH (SK Badan Karantina) 52 

 

36 

7 Gudang Tempat Pemeriksaan (SK 
Kepala Balai) 

91 12 

 

4.4.4. Laboratorium Karantina 

 Sarana laboratorium merupakan sarana pendukung dalam 

pelaksanaan tindak karantina yaitu berupa peneguhan diagnosa 

suatu penyakit hewan atau tumbuhan melalui pemeriksaan dan 

pengujian laboratoris. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi 

Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya dalam penyediaan hasil uji 

dan/ diagnosis laboratorium, dilengkapi dengan Laboratorium 

karantina baik untuk sampel/specimen asal hewan maupun asal 

tumbuhan yang didukung dengan kompetensi personel Lab dan 

peralatan pendukungnya.  

Saat ini Laboratotium BBKP Surabaya telah mendapat sertifikasi 

internasional ISO/EIC 17025 : 2008 dari Komite Akreditasi Nasional 

(KAN) untuk beberapa ruang lingkup pengujian sehingga hasil ujinya 

setara dengan Laboratorium lainnya yang tergabung dalam 

International Laboratory Accreditation Commission (ILAC). 
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Laboratorium Uji Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya terdiri 

dari Lab Uji Karantina Hewan dan Lab Uji Karantina Tumbuhan.  

4.4.4.1. Laboratorium Uji Karantina Hewan  

Laboratorium Uji karantina hewan memiliki peran penting 

untuk menguji keamanan pangan (Food Safety) dan 

mendiagnosa penyakit hewan yang muncul secara kolektif 

dengan cepat baik pada pintu pemasukan maupun 

pengeluaran. Laboratorium KH terdiri dari beberapa bagian 

(Gambar 4.14) : 

1. Laboratorium Pakan Ternak;  

2. Laboratorium Bakteriologi;  

3. Laboratorium Serologi;  

4. Laboratorium Virologi; 

5. Laboratorium Biologi Molekuler dan  

6. Laboratorium Kimia.  

 

 

Gambar 4.14. Laboratorium Karantina Hewan 

 

 

 

Laboratorium Karantina Hewan memiliki 11 ruang lingkup 

pengujian dan 12 di luar ruang lingkup pengujian. Parameter 

pengujian dapat dilihat pada Tabel 4.2. Dan gambar 

laboratorium Karantina Hewan (Gambar 4.14)  
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Tabel 4.2. Parameter Uji Laboratorium Karantina Hewan BBKP  
        Surabaya 

No. Ruang Lingkup Di Luar Ruang Lingkup 

1. Bakteriologi 

 TPC 
 E.Coli 
 MPN Coliform 
 Salmonella 
 Staphylococcus sp. 
 RBT 

Virologi 

 HA/HI- AI 
 HA/HI – ND 
 Elisa Rabies Pusvetma 
 Elisa Rabies Simbiotik 

Pakan 

 Mikroskopik Organoleptik  

Bakteriologi 

 TPC Lab.KH Ketapang 
 RBT Sedayu Lawas dan 

Gresik 
 Mikroskopis parasit darah 

Biomolekuler 

 Rt PCR AI/Spesies 
 PCR Konvensional 

Kimiawi  

 Randox Deteksi Antibiotik 
dan hormon 

 HPLC 
 Spektrofotometri Nitra nitrit 
 Formaldehyde 

Virologi/Serologi 

 Rapid Test AI 
 Haematologi Analizer 

Pakan 

 Kits Feed check 
 

4.4.4.2. Laboratorium Uji Karantina Tumbuhan 

Laboratorium Uji Karantina Tumbuhan memiliki peran 

pernting untuk untuk mendeteksi dan mengidentifikasi ada 

tidaknya OPT/OPTK (Organisme Pengganggu Tumbuhan 

Karantina yang kemungkinan terbawa oleh media pembawa 

yang dilalulintaskan melalui kegiatan ekspor, impor maupun 

domestik/antar area. Terdapat beberapa jenis OPTK yang 

harus ditangkal masuk dan keluar dari wilayah Negara 

Republik Indonesia, diantaranya bakteri, virus, cendawan, 

serangga, nematoda, gulma, moluska dan tungau. Tinadak 

pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan di laboratorium 

merupakan ujung tombak dalam pemeriksaan kesehatan 

sebagai salah satu tindakan karantina. Hasil akhir pengujian 

dalam menentukan apakah komoditas (media pembawa) 
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yang diujikan tersebut bebas dari OPTK atau mengandung 

OPTK, sehingga menjadi dasar dalam menentukan tindakan 

karantina selanjutnya. Dengan aktifitas pengujian: 

1. Laboratorium Cendawan;  

2. Laboratorium Serologi; 

3. Laboratorium Biomolekuler; 

4. Laboratorium Nematoda; 

5. Laboratorium Serangga dan Hama; 

6. Laboratorium Gulma;  

7. Laboratorium Mikrobiologi dan  

8. Laboratorium Pangan Segar Asal Tumbuhan 

  

  Gambar 4.15. Laboratorium Karantina Tumbuhan  

 

 

 Perhatian utama tetap diberikan kepada penguatan melalui 

upaya terus meneres dan berkelanjutan tergadap  pengembangan 

fasilitas laboratorium, hal ini disebabkan bahwa Karantina Pertanian 

bekerja pada basis ilmu pengetahuan, dimana pembuktian ilmiah 

dalam setiap tindakan karantina didasarkan pada hasil analisa risiko. 

Pada tingkat pengujian Laboratorium pada unit pelaksana teknis 

didukung dengan perangkat laboratorium yang kredibel sesuai 

dengan tingkatannya yang terbangun dalam suatu jejaring 

laboratorium karantina (hewan, tumbuhan dan keamanan pangan). 

Pembenahan infrastruktur laboratorium sekaligus diikuti dengan 

perbaikan pada sistem manajemen. 
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4.4.5.  Teknologi Informasi 

Kemajuan era informasi saat ini telah mengakibatkan harapan 

masyarakat akan kebutuhan informasi yang lebih cepat terhadap 

informasi yang berkaitan dengan pelayanan karantina, informasi 

persyaratan teknis, bantuan dan konsultan teknis dan peraturan 

perundangan serta prosedur. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk 

meningkatkan kecepatan, ketepatan dan kemudahan layanan 

karantina, pengolahan data dan informasi karantina serta 

penyampaian informasi yang efektif dan efisien. 

 Untuk meningkatkan efisiensi manajemen operasional Balai 

Besar Karantina Pertanian Surabaya memiliki sarana perangkat keras 

komputer dan perangkat lunak yang dapat mengakses data dan 

informasi karantina pertanian melalui fasilitas jaringan internet 

unlimitted sehingga data dan informasi dapat diakses kapan saja 

diperlukan karena data dan informasi tersebut tersaji selama 24 jam 

sehari.  

Software telah dikembangkan oleh BBKP Surabaya untuk 

menunjang dan memperlancar kegiatan operasional dan administrasi 

pelayanan dan laborartorium. Dalam mengantisipasi pelaksanaan & 

implementasi “EQvet” atau “EPlaq” BBKP Surabaya telah 

menyiapkan interkoneksi jaringan komputer ke pusat dan ke Wilayan 

Kerja lingkup BBKP Surabaya serta beberapa UPT Karantina 

Pertanian di wilayah Timur Indonesia dengan memanfaatkan fasilitas 

internet. Kedua aplikasi sistem tersebut masih terus perlu diupayakan 

untuk dilakukan pengembangan dan penyempurnaan agar mampu 

mengakomodasi perubahan yang dinamis. Pelaksanaan  pelayanan 

online karantina melalui sistem informasi karantina terpadu yang 

terintegrasi dengan sistem perijinan di Kementerian Pertanian dan 

INSW.  

Saat ini unit kerja yang berlokasi di kantor administrasi BBKP 

Surabaya di Jl Juanda telah terhubung dengan Unit Pelayanan antar 

Unit Pelayanan yang lainnya menggunakan serat optik, sedangkan 

antar ruangan kerja telah terhubung ke dalam satu jaringan 
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komputer teknologi wireless menggunakan microwave.  Di kantor 

administrasi dan Unit Pelayanan I (Prapat Kurung), II (Kalimas Baru),  

III (Bandara Juanda) dan Unit Pelayanan IV (Ketapang) telah tersedia 

koneksi ke jaringan internet selama 24 jam yang menghubungkan 

jaringan komputer di Server Kantor Administrasi di Jl. Juanda. Serta 

telah terkoneksi dengan INSW dan telah memiliki PPK Online pada 

unit pelayanan I dan II. Titik-titik layanan karantina dengan pusat 

pengolahan data Karantina Pertanian Surabaya terhubung melalui 

VPN, terus akan ditingkatkan dengan membangun sistem jaringan 

“in-house system” . Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi 

Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya adalah: 

1. Aplikasi E-QVet dan E-Plaq; 

2. Pembangunan Website; 

3. Layanan Informasi Mandiri;  

4. Sistem Aplikasi Informasi Laboratorium ; 

5. Pelayanan Karantina secara On-line; 

6. Integrasi INSW (menghubungkan pengguna Jasa-

Karantina-Bea Cukai dan Barantan);  

7. TPK On-line yang terkoneksi dengan Tempat 

Penimbunan Sementara (TPS) Tanjung Perak 

 Pada prinsipnya teknologi dan sistem informasi diperlukan 

untuk mendukung kinerja manajemen, baik dalam rangka 

pengelolaan birokrasi internal maupun untuk pelayanan guna 

mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Dengan sistem 

pelayanan On-line diharapkan pelayanan Karantina Pertanian BBKP 

Surabaya menjadi lebih cepat, tepat dan akurat demi mendukung 

upaya pemberian pelayanan prima dengan tetap berlandaskan pada 

prinsip sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4.5.  Anggaran 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau disingkat APBN, 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang 

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat
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terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 

satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). Perubahan APBN, dan 

Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-

Undang. Mulai tahun 2005, Pemerintah telah mengusulkan penyusunan 

RAPBN dengan menggunakan format baru, yakni anggaran belanja terpadu 

(unified budget). Ini merupakan reformasi besar-besaran di bidang anggaran 

negara dengan tujuan agar ada penghematan belanja negara dan 

memberantas KKN. Selama lebih dari 32 tahun, Pemerintah melaksanakan 

sistem anggaran yang dikenal dengan “dual budgeting,” dimana anggaran 

belanja negara dipisahkan antara anggaran belanja rutin dan anggaran 

pembangunan. Saat ini telah terjadi paradigma baru dalam pengelolaan 

Negara dimulai pada tahun 2005, yang lebih menekankan pelaksanaan 

pengelolaan anggaran dengan berbasis kinerja dan tidak lagi dikenal adanya 

anggaran rutin dan pembangunan, tetapi merupakan campuran/ 

penggabungan dari keduanya yang ditetapkan dalam DIPA (Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran), bahkan pada saat ini termuat penyelenggaraan 

kegiatan yang di biayai oleh PNBP. Ada hal penting yang menjadi ciri dari 

anggaran berbasis kinerja, yaitu fungsi perencaraan, pelaksanaan dan evaluasi 

(kontrol) berada pada satuan kerja yang bersangkutan. dimana anggaran 

belanja negara dipisahkan antara anggaran belanja rutin dan pembangunan. 

 APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan 

pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, 

meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabitas perekonomian, dan 

menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. APBN 

mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan 

stabilisasi. 

 Terkait hal tersebut, Pembiayaan kegiatan tugat pokok dan fungsi 

BBKP Surabaya, selain tertuang dalam anggaran Belanja Negara melalui 

DIPA, juga didukung oleh  DIPA Suplemen. 

  

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional
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Tabel 4.3.  Anggaran Belanja (DIPA) Balai Besar Karantina Surabaya                

( dalam ribuan ) 

NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Belanja 
Pegawai 

10.196.420 12.505.928. 13.775.825. 15.113.599. 18.854.212 

2 Belanja 
Barang 

12.458.314 12.901.230 22.842.265 16.978.392. 17.488.128 

3 Belanja 
Modal 

3.057.100 8.516.544 9.906.355 6.143.330. 3.719.368 

4 Jumlah 25.711.834 33.923.702 46.524.445 38.222.321 40.016.708 

 

4.6. Kerjasama 
  

 Untuk pencapaian tujuan dan pelaksanaan fungsi-fungsi 

penyelenggaraan karantina pertanian secara menyeluruh tidak dapat 

dilaksanakan sendiri oleh BBKP Surabaya melainkan dengan melaksanakan 

koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan berbagai instansi dan institusi 

yang mempunyai fungsi dan kaitan dengan lalulintas produk pertanian.   

 Pelaksanaan Operasional Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya 

menjalin kerja sama dengan Bea Cukai, imigrasi, security, Kejaksaan, 

Kepolisian, Administrator Pelabuhan/Bandar Udara, pengguna jasa, Asosiasi, 

Instansi Lingkup pertanian, Pemerintan Daerah, Perguruan Tinggi Negeri dan 

Swasta, Kepolisian Negara Republik Indonesia, PT. Pos Indonesia, Lembaga 

Penelitian dan instansi terkait lainnya di di Propinsi Jawa Timur. Karantina 

Pertanian menjadi salah satu unsur CIQ (Customs-Immigration-Quarantine) 

sebagaimana ditetapkan dalam berbagai Hukum Internasional (ICAO dan 

IMO). Unsur Karantina harus selalu ada dalam setiap pelabuhan yang 

didalamnya terdapat unsur unsur CIQ, dengan demikian terdapat jalinan 

kerjasama antar anggota CIQ, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

(Kementerian Keuangan) dan Direktorat Jenderal Imigrasi selalu ditingkatkan 

dalam setiap lini. Jejaring kerjasama dengan pihak petugas keamanan 

menjadi semakin penting yaitu dengan pihak Kepolisian RI melalui penetapan 
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Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Polisi Khusus dibawah binaan 

Kepolisian RI. Kerjasama dengan sekuriti yang bertugas di pelabuhan laut dan 

bandara, Kesatuan Pengamanan Laut dan Pantai menjadi sangat penting 

untuk membantu tugas fungsi Karantina Pertanian yang mengemban proteksi 

pertanian dan memperlancar arus ekspor dan impor serta antar area.  

 Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya senantiasa menjalin 

hubungan yang sinergis dan meningkatkan kerjasama dengan stake holder 

dan instansi terkait dengan Pemerintah daerah Jawa Timur sejalan dengan 

pelaksanaan implementasi sistem mutu manajemen standar internasional ISO 

baik untuk unit laboratorium (IS0/EIC 17025 : 2008) maupun untuk Unit 

Pelayan (ISO 9001: 2008). 

4.7. Penerimaan Negara 
 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari sewa 

rumah dinas, pajak penghasilan, sisa anggaran DIPA, dan terutama PNBP 

yang bersumber dari imbalan Jasa Karantina yang ditetapkan berdasarkan 

ketentuan Peraturan Penerintah Nomor 7 Tahun 2004 Jo Nomor 49 Tahun 

2002. Dengan adanya integrasi/penggabungan Karantina Hewan dan 

Karantina Tumbuhan, besarnya PNBP yang  disetor ke kas Negara oleh BBKP 

Surabaya dapat diperkirakan akan bertambah pada tahun-tahun 

mendatang seiring situasi politik, sosial dan ekonomi yang semakin baik dan 

kondisif. 

 Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 

Rp.28.000.000.000 (dua puluh delapan milyar rupiah) dan terealisasi sebesar 

Rp29.656.784.087 (dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu 

tujuh ratus delapan puluh empat delapan puluh tujuh rupiah) terdiri dari 

Penerimaan Umum dan Penerimaan Fungsional, kenaikan tersebut 

membuktikan bahwa sosialisasi tentang karantina pertanian berjalan dengan 

baik disamping pengawasan lalu lintas komoditi karantina pertanian di 

Bandara Udara, Pelabuhan Laut, Pelabuhan Penyeberangan dilaksanakan 

secara ketat, sedangkan realisasi Penerimaan Umum dan Penerimaan 

Fungsional dapat dilihat pada  tabel  di bawah ini : 
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Tabel 4.4. Realisasi PNBP BBKP Surabaya Tahun 2011- 2015 

 

NO Uraian  2011 2012 2013 2014 2015 

Penerimaan Jasa Karantina Pertanian 

1 Target 14.000.000 16.000.00
0.000 

19.634.045.135 25.090.50
5.216 

28.000.000.0
00 

2 Realisasi 22.529.693.3
60 

25.441.088.
010 

 

28.417.701.764 
 

30.095.79
6.765 

29.656.784.087 
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BAB. V 

Analisis Lingkungan Strategis  

5.1. Penilaian dan Kajian Lingkungan Internal 
 

5.1.1. Kekuatan (strength) 

5.1.1.1. Regulasi 

5.1.1.1.1. Telah tersedianya UU No 16 tahun 1992 tentang 

Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan serta 

Dasar hukum peraturan perundangan 

pendukung lainnya; 

5.1.1.1.2. Permentan Nomor 

22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang tugas 

dan fungsi Balai Besar Karantina Pertanian 

untuk melaksanakan penyelenggaraan 

Karantina Hewan dan Tumbuhan serta 

pengawasan Keamanan Hayati; 

5.1.1.1.3. Peraturan Menteri Nomor 

44/Permentan/OT.140/3/2014 yang menetapkan 

tempat pemasukan dan pengeluaran yang 

merupakan tanggung jawab Badan Karantina 

Pertanian;  

5.1.1.2. Standarisasi 

5.1.1.2.1. Penerapan Standar Pelayanan Publik sesuai 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

sebagai upaya menjadikan Balai Besar 

Karantina Pertanian Surabaya sebagai instansi 

pemerintah yang memberikan pelayanan 

secara baik, bersih, berkualitas, cepat, mudah, 

transparan, terukur dan akuntabel sesuai 

tusinya; 

5.1.1.2.2. Telah tersusun Sistem Manajemen Mutu 

Pelayanan dan Laboratorium yang berstandar 
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Internasional ISO 9001:2008 dan ISO 

17025:2008; 

5.1.1.2.3. Telah tersusun Strategi Pembangunan Badan 

Karantina Pertanian yang menjadi arah 

pembangunan BBKP Surabaya, beserta 

program yang jelas serta terarah; 

5.1.1.2.4. Tersedianya Standar, Pedoman teknis, 

Persyaratan, dan Prosedur pelaksanaan 

karantina. 

5.1.1.3. Kerjasama 

5.1.1.3.1. CIQ - Kewenangan yang dipunyai karantina 

sebagai salah satu unsur Custom-Immigration-

Quarantine pada suatu tempat pemasukkan 

dan pengeluaran suatu daerah atau negara 

dalam upaya menjamin keamanan dan 

keanekaragaman hayati; 

5.1.1.3.2. Kerjasama dengan Bea Cukai, Administrator 

Bandara/Pelabuhan, Kepolisian, Perguruan 

Tinggi, Lembaga Pemerintah, Pemerintah 

Daerah maupun Swasta untuk meningkatkan 

pemahaman terhadap tugas dan fungsi 

karantina, efektifitas operasional, dan 

penjaminan keamanan keanekaragaman 

hayati; 

5.1.1.3.3. Kerjasama dengan Lembaga/Instansi 

Pendidikan dan Penelitian dari dalam maupun 

luar negeri untuk meningkatkan kualitas SDM. 

5.1.1.4. Sumber Daya Manusia 

5.1.1.4.1. Kualitas pelayanan publik yang telah 

meningkat baik berupa mutu sarana dan 

prasarana operasional maupun penyediaan 

informasi perkarantinaan kepada publik; 

5.1.1.4.2. Kompetensi SDM Perkarantinaan yang semakin 

meningkat dengan adanya diklat teknis dan 
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peningkatan kompetensi lain, terdiri dari 

Pejabat Fungsional Hewan, Tumbuhan, Analis 

Kepegawaian, Arsip dan Kehumasan, mampu 

memberikan dukungan bagi pelaksanaan 

program dan kegiatan yang diemban BBKP 

Surabaya. 

 

 

5.1.2. Kelemahan (weaknesses) 

5.1.2.1. Regulasi 

5.1.2.1.1. Perkembangan global menyebabkan beberapa 

substansi materi pada UU No. 16 Tahun 1992 

kurang sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan 

situasi sehingga perlu direvisi; 

5.1.2.1.2. Program Kegiatan Sistem Pengendali Internal 

(SIP) belum optimal berjalan; 

5.1.2.1.3. Implementasi pedoman, standar, prosedur dan 

kriteria penyelenggaraan operasional karantina 

belum optimal;  

5.1.2.2. Sumberdaya Manusia 

Kualitas, kuantitas, dan distribusi SDM banyak 

yang tidak sesuai dengan beban kerja 

ditambah kurangnya penguasaan teknologi 

untuk membantu kegiatan operasional 

perkarantinaan dan pencapaian tingkat 

kepuasaan pelayanan publik; 

5.1.2.3. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana pelayanan, operasional, 

informasi dan komunikasi kurang terdistribusi 

dengan baik, disamping banyak yang belum 

memenuhi standar minimal secara kuantitas, 

kualitas maupun kesesuaiannya dilihat dari 

fungsi, kapasitas, penganggaran, pengelolaan 

dan perencanaanya; 
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5.1.2.4. Anggaran dan Pengelolaan 

5.1.2.4.1. Anggaran dan Pengelolaan penyelenggaraan 

operasional karantina terbatas; 

5.1.2.4.2. Pengelolaan informasi dan komunikasi serta 

lemahnya pemanfaatan peta dan sistem 

informasi kesiagapan dini belum dapat 

dipergunakan secara optimal untuk 

meningkatkan pemahaman dan pengetahuan 

masyarakat tentang peran dan tugas 

karantina dan belum mampu mendukung 

proses pengambilan keputusan tindak 

karantina yang aktual. 

5.2. Penilaian dan Kajian Lingkungan EKSTERNAL 
5.2.1. Peluang (opportunity) 

5.2.1.1. Perdagangan bebas ditambah meluasnya akses 

informasi  dan transportasi memberi dampak positif 

terhadap peran strategis karantina pertanian pada 

bidang ekonomi dan perlindungan keanekaragaman 

hayati, sekaligus memperluas pengenalan masyarakat 

terhadap peran dan keberadaan Karantina Pertanian 

dengan memberikan informasi perkarantiaan secara 

realtime yang mudah dijangkau. Dan telah menghasil 

beberapa perjanjian (MoU) dan kesepakatan (MoA) 

dalam berbagai bidang; 

5.2.1.2. Memfasilitasi perdagangan dengan mendukung 

akselerasi ekspor dan meningkatkan akses pasar 

komoditas pertanian 

5.2.1.3. Tersedianya forum kerjasama dan koordinasi antar 

instansi/organisasi terkait ( Bea Cukai, Admin 

Pelabuhan, Kepolisian, Kejaksaan, Asosiasi 

profesi/Stakeholder ) dan institusi ( Perguruan tinggi, 

Lembaga pendidikan/penelitian, Lembaga 

pengembangan SDM ) membuka upaya peningkatan 

pengawasan, profesionalisme dan membuka 
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kesempatan peningkatan kompetensi 

karantinawan/wati 

5.2.1.4. SDM karantina yang tersebar di pintu-pintu 

pemasukan/pengeluaran seluruh indonesia menjadi 

modal dasar yang kuat untuk membuat JEJARING 

KERJASAMA dan INFORMASI sebagai industri jasa 

pelayanan dan perlindungan 

5.2.1.5. Perkembangan implementasi tata pemerintahan yang 

baik (good governance) memberikan ruang bagi 

perbaikan sistem manajemen pembangunan di bidang 

karantina; 

5.2.1.6. Telah adanya pengakuan Internasional standar mutu 

pengujian laboratorium melalui implementasi ISO/EIC 

17025:2008 dan  jaminan standar mutu manajemen 

pelayanan berbasis ISO 9001 : 2008. 

 

5.2.2. Tantangan (Threats) 

5.2.2.1. Tingginya frekuensi dan volume serta kompleksitas 

perdagangan melalui lalu lintas media pembawa 

(hewan/tumbuhan dan produknya) berisiko terbawa 

masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK, serta 

keamanan pangan segar asal hewan dan tumbuhan; 

5.2.2.2. Dampak perdagangan bebas, negara pengimpor 

memberlakukan standardisasi produk pertanian yang 

cukup ketat serta kebijakan proteksi dari negara mitra 

dagang; 

5.2.2.3. Tuntutan masyarakat akan pelayanan jasa karantina 

serta jaminan kesehatan dan keamanan hayati 

hewani/nabati semakin tinggi; 

5.2.2.4. Kebebasan Otonomi Daerah seringkali memunculkan 

ketidakpastian regulasi lalu lintas media pembawa; 

5.2.2.5. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten 

ditambah kurang optimalnya pengelolaan dan 

pengadaan sarana dan prasarana; 
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5.2.2.6. Ancaman bioterorisme 

5.2.2.7. Tuntutan masyarakat akan kepastian pelayanan yang 

lebih mudah, dan cepat. 

 

5.3. Analisis Hubungan Aspek Lingkungan Eksternal  dan 

Internal 

 Berdasarkan hasil analisis kekuatan dan peluang diatas maka perlu 

dilakukan upaya-upaya sebagai berikut : 

5.3.1. Mengembangkan Kekuatan dan Mengoptimalkan 

Peluang melalui: 

5.3.1.1. Implementasi dan pengembangan Standar Mutu 

Manajemen Pelayanan berbasis ISO 9001 : 2008 untuk 

meningkatan kepuasan masyarakat pengguna jasa 

karantina serta, pengembangan teknik dan metode 

laboratorium berstandar internasional (ISO/EIC 17025 : 

2008) untuk  meningkatkan daya saing komoditi 

ekspor pertanian nasional ke mancanegara; 

5.3.1.2. Penguatan pengawasan dan tindakan karantina 

 sebagai upaya penolakan masuknya penyakit 

hewan/tumbuhan dari luar negeri serta mencegah 

tersebarnya penyakit hewan/tumbuhan karantina 

didalam wilayah Negara RI; 

5.3.1.3. Pengembangan sistem pengendalian risiko HPHK/OPTK 

melalui kegiatan monitoring sebagai upaya mendukung 

pengawasan keamanan hayati terhadap impor media 

pembawa HPHK/OPTK 

5.3.1.4. Pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM  melalui 

seminar, diskusi, pendidikan dan pelatihan baik di 

dalam maupun di luar negeri, dan juga Pemberian 

penghargaan (award) yang tinggi kepada 

karantinawan yang telah menunjukan disiplin, loyalitas, 

integritas dan dedikasinya dalam bekerja 
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5.3.2. Mengembangkan Kekuatan Untuk Mengatasi Ancaman 

melalui : 

5.3.2.1. Penguatan efektifitas tindakan cegah tangkal media 

pembawa HPHK/OPTK di pintu/tempat pemasukan 

dan pengeluaran; 

5.3.2.2. Meningkatkan kualitas sistem operasional 

penyelenggaraan karantina hewan, tumbuhan dan 

pengawasan keamanan hayati; 

5.3.2.3. Memberikan kepastian regulasi dan melaksanakan 

secara konsisten serta meningkatkan sistem pelayanan 

publik untuk memberikan kepuasan pengguna jasa 

karantina pertanian dalam kegiatan ekspor dan impor; 

5.3.2.4. Pengembangan program sosialisasi dan public 

awareness untuk meningkatkan pengetahuan, 

pemahaman, rasa cinta dan partipasi masyarakat 

dalam penyelenggaraan karantina; 

5.3.2.5. Penguatan penegakan hukum (low enforcement) guna 

menimbulkan  efek jera bagi pelaku pelanggaran dan 

pengembangan peraturan perundangan dalam rangka 

memberikan landasan legal yang lebih jelas dan tidak 

multitafsir. 

 

5.3.3. Meminimalkan Kelemahan Untuk Memanfaatkan 

Peluang melalui: 

5.3.3.1. Pengembangan kerjasama (team work) untuk 

meningkatkan efektivitas dan efesiensi pencapaian 

tujuan dan sasaran serta kualitas pembangunan 

perkarantinaan; 

5.3.3.2. Pengembangan dan Peningkatan profesionalisme dan 

sikap mental positif (attitude) SDM guna meningkatkan 

kualitas dan kuantitas pelayanan serta melakukan 

Implementasi dan Pengembangan nilai-nilai dasar 

budaya kerja untuk meningkatkan karakter positif, 

kecerdasan emosi, budi pekerti dan kebersamaan 
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sehingga mampu menghadapi tantangan dan 

perubahan besar yang melanda kehidupan saat ini dan 

dimasa mendatang (Reformasi Mental); 

5.3.3.3. Meningkatan kegiatan pemeriksaan lapangan dan 

pengujian laboratorium sehingga mampu memberikan 

dukungan dalam proses pengambilan keputusan dan 

kebijakan penyelenggaraan tindakan karantina melalui 

pendekatan aspek hukum dan kajian ilmiah; 

5.3.3.4. Pengoptimalan kapasitas sistem data dan informasi 

dalam upaya memperbesar sosialisasi/desiminasi 

informasi karantina kepada masyarakat; 

5.3.3.5. Pengoptimalan penataan kelembagaan dan 

ketatalaksanaan untuk meningkatkan kapasitas dan 

peran BBKP sesuai tupoksi dan pengembangan 

penyelenggaraan tindakan karantina pertanian yang 

efisien dan efektif guna meningkatkan peran BBKP 

Surabaya sebagai institusi yang terdepan melaksanakan 

Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance); 

5.3.3.6. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja 

BBKP Surabaya agar sesuai dengan tuntutan dan 

harapan seluruh stakeholder. 

 

5.3.4. Meminimalkan Kelemahan dan Menghindari Ancaman 

melalui: 

5.3.4.1. Peningkatan efektifitas pengendalian risiko masuk, 

tersebar dan keluarnya HPHK dan OPTK untuk 

memaksimalkan tugas dan fungsi Balai Besar Karantina 

Pertanian Surabaya, mengingat besarnya ancaman dan 

risiko berbagai jenis HPHK/OPTK 

5.3.4.2. Pengelolaan keragaman tingkat pendidikan, usia, 

posisi/jabatan dan karakter SDM  ke arah yang lebih 

profesional dan proporsional guna  meningkatkan 

attitude dan daya juang dalam pembangunan BBKP 

Surabaya; 
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5.3.4.3. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antar instansi 

dan antar daerah serta berbagai pihak yang terkait 

sehingga terjadi keterpaduan dan harmonisasi 

penyelenggaraan karantina; 

5.3.4.4. Modernisasi sistem informasi kesiagaan dini terhadap 

situasi penyakit baik HPHK/OPTK 
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BAB.VI 

Strategi Kebijakan, Program 
dan Kegiatan 

 

6.1. Kebijakan 

 

 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 BARANTAN dalam rangka mendukung perwujudan visi dan misi 

presiden, serta implementasi Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-

2019 sebagai berikut: 

6.1.1. Memperkuat sistem perkarantinaan pertanian dan pengawasan 

 keamanan hayati yang modern, tangguh dan terpercaya 

melalui strategi: 

1. Peningkatan sistem karantina hewan dan keamanan 

hayati hewani. 

2. Peningkatan sistem karantina tumbuhan dan keamanan 

hayati nabati. 

3. Peningkatan kualitas pelayanan karantina pertanian 

dan pengawasan keamanan hayati 

4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan laboratorium uji 

standar dan uji terap teknik dan metode karantina 

pertanian 

5. Peningkatan kepatuhan, kerjasama dan pengembangan 

sistem informasi perkarantinaan. 

6. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya 

pada BARANTAN yang meliputi penguatan 
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kelembagaan, penguatan SDM dan pengembangan 

infrastruktur (sarana/prasarana). 

 

6.1.2. Mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan 

karantina melalui strategi peningkatan kesadaran dan 

partisipasi masyarakat tentang perkarantinaan. 

 

 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. 

 

Walaupun karantina diartikan sebagai tempat dan tindakan, ruang lingkup 

pengaturan di bidang perkarantinaan meliputi : 
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1. Persyaratan karantina; 

2. Tindakan karantina; 

3. Kawasan karantina; 

4. Jenis jenis hama dan penyakit, media pembawa dan 

daerah sebarannya; 

5. 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. 

 

6.2. PROGRAM dan KEGIATAN 

 Mengacu pada program pembangunan Kementerian Pertanian dan 

sejalan dengan strategi arah kebijakan program Pembangunan Badan 

Karantina Pertanian, dengan Program: Peningkatan Kualitas Perkarantinaan 

Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati dan Kegiatan yang akan 

dilaksanakan di bawah program tersebut adalah:  

1. Peningkatan Kepatuhan, KerjaSama dan Pengembangan Sistem 

Informasi Perkarantinaan; 

2. Peningkatan sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani; 

3. Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati 

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan 

Keamanan Hayati, 

5. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan 

Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian, 
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6. Dukungan manajemen dan teknis lainnya. 

Sebagai tindak lanjut dan penjabaran atas kebijakan program BBKP 

Surabaya  maka terdapat kegiatan dari penjabaran program tersebut: 

6.2.1. Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan 

Pengawasan Keamanan Hayati, yang meliputi output 

sebagai berikut : 

6.2.1.1. Pemeriksaan Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan 

Serta Pengawasan Keamanan Hayati;  adapun kegiatan 

yang dilaksanakan pada tahun 2016 adalah : 

6.2.1.1.1. Pemeriksaan Fisik >> Melakukan pemeriksaan Fisik 

MP HPHK dan PSAH serta MP OPTK; 

pelaksanaan kegiatan ini adalah bahan 

pengambilan sampel; 

6.2.1.1.2. Pemeriksaan Laboratorium >> tahapan kegiatan 

ini diantaranya pembuatan TOR, Pemesanan 

bahan uji laboratorium dan bahan penunjang 

laboratorium, serta pelaksanaan pengujian 

laboratorium; 

6.2.1.1.3. Penilaian Kelayakan tempat pemeriksaan fisik 

Karantian Tumbuhan dan Karantina Hewan >> 

tahapan kegiatan ini diantaranya adalah 

pembuatan TOR, penyusunan list daftar IKH dan 

IKT, pelaksanaan kegiatan yaitu melakukan 

penilaian pemeriksaan MP HPHK dan OPTK serta 

pembuatan laporan. 

6.2.1.1.4. Pengasingan dan Pengamatan Karantina Hewan 

dan Tumbuhan. Pada tahapan kegiatan ini  

adalah untuk mendeteksi kemungkinan adanya 

Organisme Pengganggu Tumbuhan dan/atau 

Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, 

maupun Hewan yang karena sifatnya 

memerlukan waktu lama, sarana khusus dan 

kondisi khusus; 
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6.2.1.1.5. Penahanan dan Perlakuan Karantina Hewan dan 

Tumbuhan.  Pada tahapan kegiatan ini  adalah 

untuk mengamankan Media Pembawa dengan 

cara menempatkannya di bawah penguasaan 

dan pengawasan petugas Karantina Tumbuhan 

dalam waktu tertentu karena persyaratan 

karantina belum sepenuhnya dipenuhi; 

6.2.1.1.6. Pemusnahan Karantina Hewan dan Tumbuhan. 

Pada tahapan kegiatan ini adalah dengan cara 

membakar, menghancurkan, mengubur, dan 

cara-cara pemusnahan lainnya yang sesuai 

sehingga Media Pembawa tidak mungkin lagi 

menjadi sumber penyebaran Organisme 

Pengganggu Tumbuhan  maupun karantina 

hewan; 

6.2.1.1.7. Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK.  

Pada tahapan kegiatan ini diantaranya adalah 

penunjukan Tim Pemantauan, seminar 

pemantauan, pelaksanaan, pemantauan, seminar 

lokal dan seminar nasional. Pemantauan ini 

dilaksanakan diwilayah kerja BBKP Surabaya 

meliputi kab. Malang, Kab.Bojonegoro, 

Kab.Pasuruan, kab.Sidoarjo; 

6.2.1.1.8. Pemantauan (Surveylensi) Daerah Sebar 

OPT/OPTK. Pada tahapan kegiatan ini 

diantaranya adalah penunjukan Tim 

Pemantauan, seminar pemantauan, pelaksanaan, 

pemantauan, seminar lokal dan seminar nasional. 

Pemantauan ini dilaksanakan diwilayah kerja 

BBKP Surabaya meliputi kab. Banyuwangi, 

Kab.Jember, Kab.Jombang, kab.Batu, 

Kab.Probolinggo,Kab.Nganjuk, dan kab. Ngawi; 

6.2.1.1.9. Koordinasi dan Pengawasan Perkarantinaan;  

Pelaksanaan karantina hewan dan tumbuhan 

melibatkan berbagai instansi sehingga untuk 
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memperlancar pelaksanaan tindakan karantina di 

pelabuhan/bandaran dipandang perlu 

menyelenggarakan rapat koordinasi dengan 

mengundang berbagai instansi terkait proses 

pengeluaran barang dari pelabuhan/bandaran. 

Dalam rapat kooridnasi ini diharapkan dapat 

menemukan solusi yang implementatif terhadap 

pelaksanan karantina di pelabuhan/bandara 

terhadap media pembawa HPHK dan OPTk serta 

menemukan kesepahaman dalam 

mengimplementasikan peraturan perundangan, 

adapun kegiatannya adalah: 

1. Koordinasi Internal Perkarantinaan 

2. Koordinasi Eksternal Perkarantinaan 

3. Pengawasan dan Penindakan IOTK dan 

HPHK 

6.2.1.1.10. Akreditasi Laboratorium Karantina Pertanian 

Pada tahapan kegiatan ini berupa perbaikan dan 

pemutakhiran dokumen dan monitoring 

pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan 

manajerial laboratorium di setiap ruang lingkup 

pengujian yang telah diakreditasi oleh lembaga 

akreditasi KAN; adapun kegiatan adalah  

1. Persiapan ( Pengorganisasian, Program 

dan Perencanaan  Laboratorium ) 

2. Kompeternsi SDM, Peralatan dan Kinerja 

Metode Uji 

3. Pengembangan Dokumen Mutu 

Laboratorium 

4. Audit Internal ISO/IEC 17025:2005 dan 

9001:2008 

5. Kaji Ulang Manajemen 
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6. Uji banding, Uji Profisiensi 

7. Validasi Metode 

8. Survailen Akreditasi 

6.2.2. Dukungan Manajemen  

1. Layanan Perkantoran  

2. Kendaraan Bermotor 

3. Instalasi Karantina Pertanian 

4. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 

5. Alat Pengolah Data dan Komunikasi 

6. Gedung/Bangunan 
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BAB. VII 

Penetapan Indikator Kinerja 
 

 Indikator Kiinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang dapat 

menggambarkan tingkat pencapaian target kegiatan yang telah ditetapkan.  

Penetapan Indikator kinerja tersebut dikategorikan kedalam lima kelompok 

meliputi: input, output, outcome, benefit, dan impact. 

7.1. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar 

pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan 

Output, misalnya : Dana, Bahan dan peralatan, Sumber Daya Manusia, 

Tehnologi dan Waktu. 

7.2. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk dan jasa 

baik fisik maupun non fisik sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan dari 

suatu Program berdasarkan masukan yang digunakan. 

7.3. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes 

merupakan ukuran seberapa jauh setiap product jasa dapat memenuhi 

kebutuhan yang diharapkan masyarakat. 

7.4. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang 

dirasakan langsung masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang 

dapat diakses langsung oleh public. 

7.5. Dampak (impact) adalah tingkat pengaruh social, ekonomi, 

lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian 

kinerja setiap indicator dalam suatu kegiatan. 

Sesuai dengan hasil analisis lingkungan strategis yang telah diidentifikasi 

dan dengan memperhatikan visi dan misi Balai Besar Karantina Pertanian 

Surabaya,  maka  dapat  dirumuskan  kondisi  mendatang  yang  diharapkan  

dapat  diwujudkan  oleh  BBKP Surabaya.  Kondisi mendatang ini 2015-2019  

sebagai  kurun  waktu mewujudkan visi “Terwujudnya Pelayanan Karantina 
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Pertanian Surabaya yang Tangguh, Profesional, Modern dan Terpercaya Tahun 

2019”  sebagai titik-tolak untuk mewujudkan visi tersebut, arah Pembangunan 

Jangka Panjang adalah pembangunan daya saing bangsa dengan menghasilkan 

Sumber Daya Manusia yang berkualitas, terwujudnya kelestarian sumberdaya 

alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan 

karantina (HPHK) dan Organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK). 

 Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya telah menyusun sasaran 

program dan indikator kinerja Tahun 2015 – 2019. Sasaran program adalah 

meningkatnya tindakan karantina, terwujudnya Good Governance dan Clean 

Government, tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai, 

Dengan indikator kinerja jumlah sertifikat karantina impor, ekspor dan antar 

area terhadap media pembawa HPHK dan OPTK melalui pelaksanaan tindakan 

karantina, dukungan internal administrasi pengelolaan sertifikasi karantina 

pertanian, dukungan aparatur pegawai dan layanan perkantoran, jumlah dan 

jenis sarana, infrastruktur, teknologi informasi yang sesuai kebutuhan dan 

memadai, pengembangan infrastruktur tanah/gedung/bangunan dan instalasi. 

Penetapan Indikator Kinerja Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya dapat 

dilihat pada matrik rencana kerja tahun 2015 – 2019 pada lampiran dibelakang. 
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Penutup 
 

 Rencana Strategis Balai Besar Karantina Pertanian (Renstra BBKP) 

Surabaya 2015 -2019 ini sebagai rencana jangka menengah yang masih 

bersifat umum dan dinamis, diperlukan penjabaran secara teknis operasional 

setiap tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan (rolling plan) dalam 

kurun waktu lima tahun.  

 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 BBKP Surabaya 2015-2019, maka dokumen ini menjadi 

acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA) tahun 2015-2019. 

 Keberhasilan pelaksanaan pembangunan karantina hewan dan 

tumbuhan memerlukan adanya dukungan dan kerjasama antar unit kerja 

eselon I terkait, serta partisipasi masyarakat. Komitmen dan kerja keras dari 

pimpinan dan seluruh pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) BBKP Surabaya, 

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. 

 Didalam pelaksanaannya Renstra BBKP Surabaya selama kurun 

waktu 5 tahun tidak akan terlepas dengan kondisi yang berkembang di 

tingkat nasional maupun global sehingga ada waktunya diperlukan 

penyempurnaan. 
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Lampiran 1. Matrik Kinerja 
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Lampiran 2. Rencana Kegiatan Prioritas 2015-2019 
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