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KATA PENGANTAR

.:']cana Strategis (Renstra) Balai Karantina petanian Kelas II palu 2OlS-2Olg

-trupakan salah satu kewajiban Unit Pelaksana Teknis (UpT) lingkup Badan Karantina

):lanian dalam rangka pelaksanaan Undang Undang No-25 Tahun 2014 tentang

is:em Perencanan Pembangunan Nasional, seda penjabaran peraturan presiden No. 2

-:1un 2015 tentang Rencana Pembangunan langka Menengah (RplMN), Balai

.:?ntina Pertanian Kelas 11 Palu telah meneiapkan Rencana Strategis BKp Kelas II
:: J tahun 2015-2019 sejak tahun 2015.

".-npertimbangkan perubahan lingkungan strategls dalam pelaksanaan pembangunan

:E-?nian sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sefta perkembangan provinsi

:.- a,,vesi Tengah dengan potensi pertanian dan peternakan yang cukup besar dan

:€-.rmbuhan ekonomi yang meningkat dari tahun ke tahun serta masyarakat yang

I:--3kin dinamis, maka diperlukan ,angkah-langkah terobosan yang bukan merupakan

-:z/a terpisah dari kebijakan sebelumnya, tetapi merupakan upaya terintegrasi yang

= .g memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan karantina pedanian,

-:---ama untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap kelestarian sumber daya

ie-1 hayati hewan dan tumbuhan/ lingkungan dan keanekaragaman hayati serta

=:-ranan pangan, BKP Kelas ll Palu akan meningkatkan peran dalam menjaga dan

-': ndungi keamanan pangan melalui perlindungan kelestarian sumberdaya alam hayati

'e.''3n dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), dan
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tr=-isme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), kemudian mendukung

=n-judnya keamanan pangan, memfasilitasi perdagangan dalam rangka

-n'-Jertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian, serta

-n- rgkatkan citra dan kualitas pelayanan public., Sehubungan dengan hal tersebut,

ai. (elas 11 Palu telah melakukan revtew Rencana Strateg:s Operasional BKp Kelas II
:-. - 2010-2014 dengan menetapkan visi, misi, tujuan asaran strategis, indikator kinerja

-=-3, program dan kegiaian, serta anggaran yang diperlukan dalam rencana strategis

::E-sional BKP Kelas II dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Karantina

==nian Tahun 2015-2019_ Rencana Strategis Operasional BKp Kelas II palu tahun

-,-j-2019 inj selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan

=- evaluasi pembangunan karantina pertanian tahun 2015-2019. Diharapkan

::-langunan karantina pertanian dapat meningkatkan kontribusi terhadap

::=<onomian nasional dan kesejahteraan masya€kat.

-.-gan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran

.--a perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini dj masa

-=rdatang.

Palu, Agustus 2016

Kepala BKPJ<elas Patu,

r(t
Drh. lda Bagus Hary Soma Wiiava j.,

NrP. 19630211 199103 1 oo3 t
'{:'rr'!i il&ffi.+€6F
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1. PENDAHULUAN

:'cvinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi dengan potensi pertanian yang

:-(up besar, perkembangan sosial ekonomi pada wilayah ini terus mengalami

-.:rlngkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk baik penduduk lokal

-.:upun pendatang. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari tahun ke tahun dan

:::rah kawasan ekonomi khusus menjadi daya tarik tersendiri yang menjadi pemicu

:i-:umbuhan penduduI' ekonomi dan sosial budaya. Lalu lintas perdagangan baik

--:rk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan perusahaan luga terus

-.-Ealami peningkatan. Balai Karantina pedanian Kelas II palu sebagai unit pelaksana

-r-is Badan Karantina pertanjan memiliki peran yang sangat penting dan strategis

--:-< menjadi garda terdepan dalam mencegah masuk dan keluarnya Hama penyaklt

.-:.:r Karantina (HPHK) dan Organisme penganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)

'i-: dengan tugas dan fungsinya. Sebagai sebuah jnstansi yang strategis, optimalisasi

-...- dan kerja instansi membutuhkan perencanaan yang secara internal dapat

-':;::nbangkan organisasi dan kemampuan serta kapasitas SDM dan secara eksternal

-:-:J memberikan dampak yang s;gniflkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

r::-:-,=naan Strategis BKp Klas II palu disusun sejalan dengan Rencana Stlategis

,.-- (ardntina Pertanian (BAMNTAN), dimana dalam perkembangan perencanaan

. iategi pembangunan nasional, BAMNTAN memegang peran besar dalam

.':-,rJng kebijakan ketahanan dan kedaulatan pangan melalui mitigasi gangguan

n2: ketahanan pangan- Dinamika lingkungan strategis pembangunan di Indonesia
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,--: mempengaruhi perkembangan tugas dan fungsi BAMNTAN. Setidaknya terdapat

:Ea) aspek yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi tersebut, yakni :

::=ma, aspek fundamental (mendasar), yakni bagaimana tugas, fungsi dan peran

r.r-i\TAN mampu memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan dan arah

:-:angunan nasional yang tertuang dalam RpJMN 2015-2019; Kedua, aspek

sensial (penting), yakni bagaimana tugas dan fungsi ini mampu meningkatkan

.=^3nan pangan nasional dan daya saing bangsa; Ketiga, aspek kekinian, yakni

:-:'rpuan BAMNTAN mengikuti dinamika lingkungan strategis organisasi, khususnya

---. menyelaraskan diri dengan visi dan misi pembangunan nasional masa kini,

-i=r kepemimpinan gerakan hidup baru dengan mengubah cara pandang, cara

- - . r" dan cara kerja seiring gerakan nasional/revolusi nasional. Balai Karant;na

:=- an Kelas II Pa,u yang berada di bawah naungan Badan Karantina pertanian

.- -=;a kondisi umum yang ada sejalan dengan apa yang telah dituangkan Badan

-:-:''la Pertanian dalam Rencana Strategisnya. pemerintah saat ini mempunya

-- :n Agenda Pembangunan prioritas (NAWA CITA), keberadaan tugas, fungsi, dan

- .- l:dan Karantina pertanian (BAMNIAN) memiliki keterkaitan erat dengan agenda

--: :€ningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional,, dan

,-.--:. ke-T "mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

:*.-::. ekonomi domestik.,. Dengan demikian, keberadaan Badan Karantina peftanian

:-:-:',-AN) dan secara otomatis pula keberadaan Balai Karantina petanian Kelas IT

, . ---r: berkontribusi guna mendukung dan mewujudkan visi kepemimpinan nasional

; --. -ewujudkan swasembada pangan nasional. Salah satu fungsi utama
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-'-:erian Petanian yang diperankan oreh Badan Karantina pertanian daram har ini

,' ,.;tu UPT yang berada dibawahnya yaitu Balai Karantina pedanian Kelas II palu

:- lerkaitan dengan penyediaan sumber daya pertanian yang berkelanjutan guna

- :-'rin keamanan pangan. pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan melalui kegiatan

:-:::r,asan dan sedifikasi impor dan ekspor, veriflkasi dan audit kesesuaian

---::?tan teknis, serta penetapan kawasan/area dan sertifikasi karantina antar area

:; r- :angka mewujudkan daya saing pasar internasional. pada 7 misi presiden Joko

. ::,:r dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terdapat 2 misi yang memiliki relevansj secara

I ::--g dengan BAMNTAN, yakni pada misi ke-4,mewujudkan kuatitas hidup manusia

i:-:sja yang tinggi, maju dan sejahtera, serta misi ke_5, mewujudkan bangsa yang

:::.: saing. Keberadaan peran dan fungsj BAMNTAN dengan demikian akan

:--.rlkan kontribusi secara langsung guna mejaga kelestarian sumberdaya alam

: :' newan dan tumbuhan_ Keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsi ini

r' -emberikan dampak terhadap peningkatan kualitas lingkungan dan produksi

=-:n/ memajukan standar pengelolaan system produksi pertanian yang diterjma

:. internasional, dan perbaikan tingkat kesejahteraan para petani secara

-,--Jhan. Penciptaan kondisi perbaikan ljngkungan, standarisasi proses produksi,

:-:-si dan pemasaran, serta kesejahteraan petani akan memberikan dampak

::-:a pada peningkatan mutu produk pertanian indonesia baik di pasar domestic

: -,,. internasional yang berkorelasi positif dengan peningkatan daya saing bangsa.
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2. TUJUAN

=- =na Strategis Operasional BKP Klas II palu disusun dengan tujuan :

'''.mberikan gambaran langkah kedepan sepanjang Tahun 2015-2019 yang akan

: :kukan oleh BKP Kelas II Palu selaku Unit pelaksana Teknis dari Badan Karantina

::tanian (BARANTAN) dalam mewujudkan visi, misi dan Rencana Strateqi Badan

'j-antina Pertanain yang tangguh dan terpercaya;

':'lyusun rencana kerja dan target secara iebih detail untuk setiap tahunnya,

,-- ngga perencanaan kegiatan lebih terlntegrasi dan tepat sasaran;

:: 3m hubungannya dengan tugas dan fungsi Badan Karantina

: . aanian,penyusunan Rencana Strategis Operasiona, ini akan membantu Unit

:-:ksana Teknis dalam mewujudkan :

: -fedaganya 
sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan HpHK

lan OPTK, khususnya di wilayah kerja BKp Klas II palu ;

I -ierjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan tumbuhan

pada wilayah kerja BKp Kelas II palu;

: )engendalian importasi dan percepatan eksportasi melalui pencegahan masukan

<eluarnya media HPHK dan OPTK ke dan dari wilayah kerja BKp Kelas II palu;

: "lemberdayakan masyarakat, instansi terkait dan stuke hotder dalam

l€laksanaan perkarantinaan;

: \':wujudkan pelayanan prjma,



Sasaran Program

-..:r1 mewujudkan visi dan misi Balai Ka.aiina Petanian Kelas I1 Palu, perlu

-i-:niukan sasaran program yang dicapai. sebagai berikut:

- '.lencegah dan menangkal HPHK dan OPTK terhadap lalu lintas komoditas

:kspor, Impor dan Domestik-

: "leningkatkan kualitas pelayanan pemeriksaan komoditas ekpor, Impor dan

)omestik.

i Terwujudnya peta daerah seba. HPHK dan OPTK

- Terciptanya SDI\4 yang terampil dan Amanah

i Pelayanan sertifikasi karantina pertanian yang cepat, tepat dan simpatik.

: Adanya kesatuan peran serta masyarakat dalam kegiatan karantina pertanian.

::.cegahan dan penangkalan HPHK dan OPTK terhadap lalu lintas komoditas

:.spor, impor, dan domestic diperlukan dalam rangka memaksimalkan tugas dan

'-'rgsl Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu. besarnya resiko dan ancaman

::3ebut berdampak terhadap kesiapsiagaan seluruh petugas Karantina pertanian

.:las II Palu dalam menjaga wilayah Sulawesi Tengah sehingga diperlukan

-plementasi yang konsisten dalam pelakanaan dan efektifitas tindakan karantina

-ulai dari pre border, at border dan post border. Peningkalan kualitas pelayanan

:.meriksaan komoditas ekspor, Impor dan Domestik sangat diperlukan dalam

?ngka memberikan pelayanan perkarantinaan yang makimal sesuai dengan

=ndar internasional- Pengembangan sistem pengendalian resiko penyakit hewan

*cafi In-line Inspection akan mampu mendukung upaya pengawasan, dan

&
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:..regakan hukum yang sekaligus mendukung rangkaian proses penjaminan

.:sehalan sehingga pemasaran produk pertanian yang sesuai standar dapat

::erima oleh negara mitra yang sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global.

-:iwujudnya peta daerah sebar HPHK dan OPTK sangat berguna dalam proses

,irkarantinaan, yaitu sebagai dasar dalam membuat perencanaan ke depannya.

:. aln itu juga peta daerah sebar ini berguna dalam menentukan langah - langkah

,:"rg harus dilakukan dalam penanggulangan pencegahan HPHK dan OPTK agar

::ak tersebar kembali. Terciptanya SDM yang terampil dan amanah diperlukan

.::ena kegiatan perkarantinaan ini adalah kegiatan yang hampir setiap hari

: akukan dan juga berhubungan langsung dengan para stake holder. lika SDl4

..nq dimiliki BKP Kelas II Palu adalah terampil dan amanah maka system

::iayanan sertifikasi karantina pertanian akan menjadi cepat, tepat dan simpatik.

!leningkatnya masyarakat berperan sefta dalam kegiatan perkarantinaan sangat

: perlukan bagi Balal Karantina Pertanian Kelas II Palu karena, saat ini kami masih

^arus lebih berjuang lagi untuk memberikan kesadaran kepada pengguna jasa atau

-asyarakat yang membawa hewan maupun tumbuhan yanq akan masuk atau

.ialuar ke atau dari Palu datang secara sadar menuju tempat pelayanan karantina

=npa harus dijemput oleh petugas.
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3. PROFIL UNIT PELAKSANA TEKNIS

trarakteristi k UPT

Hasarkan surat keputusan Menteri Pertanian Nomor :

2zPermentan/OT.l4ol4l2\Og tanggat 3 April 2008 tentang Organisasi dan Tata

K€rja UPT Karantina Pertanian, Balai Karantina Peftanian Kelas II Palu merupakan

salaha satu unit pelaksana teknis Badan Karantina Pertanian dengan cakupan

rihyah kerja Propinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Bandara Udara Mutiara

Ss-Aljufri Palu, Pelabuhan Laut Pantoloan, pelabuhan Laut Toli-Toli, pelabuhan

taut Luwuk, Pelabuhan Lrut Pagimana, dan Pelabuhan Laut Donggala serta

Enpat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan berdasarkan permentan 94

hhun 2012 jo permentan 44 tahun 2014 tentang tempat pemasukan dan

pengeluaran media pembawa penyakit hewan karantina dan organisme

pengganggu' tumbuhan karantina. Keberadaan Karantina pertanian kurun waktu

2015 selain menjaga Sulawesi Tengah dari introduksi dan penyebardn OpTtVHpHK

i.Iga secara tidak langsung berperan mengamankan dan menjaga potensi ekonomi

&ribisnis SulawesiTengah yang cukup Besar. Tugas Pokok dan Fungsi BKP Kelas

tr Palu yaitu melaksanakan kegiabn Operasional Karantina Pertanian, seta

pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati terhadap masuk dan tersebarnya

OPr/OPTK dan HPHK dari dan keluar wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia

(hn tersebarnya didalam wilayah NKRI.
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lelam melaksanakan tugas pokok tersebut UPT BKP Kelas II Palu melaksanakan

'-nqsi :

Penyusunan Rencana, Evaluasi dan Pelaporan.

I,lelakukan Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan, Perlakuan, Penahanan,

Penolakan, Pemusnahan, dan Pembebasan media pembawa Hama Penyaklt

Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina

(oPTK).

Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar HPHK dan OPTK

Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Hayati Hewani dan Nabati

Pelaksanaan Pembuatan KoletGi HPHK dan OPTK

Pelaksanaan Pemberian Pelayanan Operasional Karantina Tumbuhan dan

Karantina Hewan

Pelaksanaan Pemberian Pelayanan Operasional Pengawasan Keamanan Hayati

Hewani dan Nabati

Pengelolaan Sistem lnformasi, Dokumentasi dan Sarana Teknik KARAI'IIINA

Hewan dan Tumbuhan

Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Perundang

undangan di bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Keamanan

Hayati Hewani dan Nabati.

10 Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga dan Ketatausahaan.
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StsuRur Organisasi BKP Kelas U Palu

bqan Struktur Organisasi Balai Karantina Pertanian Kelas II

Peraturan I\4enteri Pertanian No. 22lPe r menlan I Of .t40 I 4 I 2008

2008 adalah sebagai berikut :

Palu berdasarkan

Tanggal 3 April
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iaiai Karantina Pedanian Kelas II palu didukung oleh pegawai sejumlah 35 (tiga

:.rluh lima) Orang PNS yang terdiri dari Fungsional Umum, Fungsional pOpT Ahli

:an Terampil/ Fungsi lvledik Veteriner dan paramedik Veteriner yang dipimpin oleh

<epala Balai dengan eselon III-b, yang langsung membawahi Sub Bagian Tata

,saha, Seksi Karantina Hewan dan Seksi Karantina Tumbuhan. Untuk mendukung

Irrl.rowali
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:-,res pokok dan fungsinya, Balai Karantina pertanian Kelas II palu mempunyaj

i .3yah-wilayah kerja yang terdiri dari 6 wilayah kerja (wilker) yang semuanya

r:'mpin oleh penanggung jawab wilker yaitu :

: Wilker Karantina pertanian Mutiara

: Wilker Karantina Pertanian pantoloan

: Wilker Karantina pertanian Toli-Toli

: Wilker Karantina pertanian pagimana

: Wilker Karantina pertanian Luwuk

' Wilker Karantina pertanian Donggala

-tcagai Unit Pelaksana Teknis (UpT) Balai karantina pertanian Kelas II patu

-:mpunyai susunan organisasi sebagai berikut :

:. Sub Bagian Tata

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan rencana kerja, evaluasi dari pelaporan sefta urusan tata usaha dan

rumah tangqa.

B. Seksi Karantina Hewan

Seksi Karantina Hewan mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan

pemberian pelayanan operasional Karantina Hewan, pengawasan Keamanan

Hayati Hewani, sarana tekni& pengelolaan system informasi dan dokumentasi

serta pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang_

undangan di bidang Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani.
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- S€ksi Karantina Tumbuhan

--<si Karantina Tumbuhan mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan

:.:'nberian pelayanan operasional Karantina Tumbuhan, pengawasan,

,:-.manan hayati nabati serta sarana teknik, pengelolaan system informasi

::n dokumentasi, sefta pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan

:erundang-undangan di bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati

-abatl.

Kelompok Jabatan Fungsional

'lelompok Jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional paramedik

,'eteriner, lvledik Veteriner, pengendali Organisme pengganggu

urnbuhan(PoPT) seta jabatan fungsional yang lain yang terbagi dalam

::berapa kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian masing_

-rasing sesuai dengan peraturan perundang_Undangan ya0g berlaku.

3erdasarkan Peraturan presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organtsasi

Kementerian Negara, dan peraturan presiden RI Nomor 45 Tahun 2015

:entang Kementerian pertanian, serta peraturan Menteri pertanian

No,61/Permentan/OT.L4OltOlZOfO tentang Organisasi dan Tata Keda

Kementerian Pertanian, menyatakan bahwa tugas pokok Badan Karantina

Pertanian (BAMNTAN) adalah melaksanakan perkarantiaan pertanian. Di

dalam melaksanakan tugas tersebut BAMNTAN menyelenggarakan fungsi :
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1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan hewan

dan tumbuhan seta pengawasan keamanan hayati;

2. Pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan,, serta pengawasan

keamanan hayatii

3- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan

dan tumbuhan, seta pengawasan keamanan hayati; dan

4. Pelaksanaan administrasi Badan Karantina perbnian

Vlsi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

:€rdasarkan Peraturan Menteri petanian No.22lpermentan/OT.l4Ol4l2OOg

-anggal 3 April 2008, Balai Karantina Pertanian Kelas II palu sebagai Unit

reiaksana Teknis Badan Karantina Petanian mempunyai tugas melakanakan

<3giatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan; sefta pengawasan

(eamanan hayati, hewani dan nabati. Dalam melakanakan tugasnya BKp Kelas II

?alu 2015-2019 menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

' Penyusunan rencnna, evaluasi dan laporan;

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

penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit

hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina

(oPTK);

' Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;

. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK; 
:

' Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
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:=:ksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;

::aksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati

- iwani dan nabati;

:.igelolaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina hewan

:en tumbuhan;

:= aksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-

-rdangan dibidang karantjna hewan, karantina tumbuhan dan keamanan

-ayati hewani dan nabati;

:: aksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

: Kementerian Pertanian adalah ..Terwuiudnya sistem pertanian bio

Fdustry berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan

:(oduk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk

redaulatan pangan dan kesejahteraan petani,,.

. . Badan Karantina Pertanian adalah .'Menjadi instansi yang tangguhan

:erpercaya dalam perlindungan kelestarian sumberdaya alam hayati

"r€wan dan tumbuhan, lingkungan dan keanekaragaman hayati serta

<eamanan pangan".

.-sl dan Renstra BAMNTAN di atas, selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan

Vlsi BKP Kelas U Palu, yaitu.Menjadi UpT Badan Karantina pertanian

lrang tangguh dan terpercaya dalam perlindungan kelestarian

sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan, lingkungan dan

keanekaragaman hayati serta keamanan pangan',
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lfrrk mewujudkan visi teBebut, dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi

BARANTAN, maka BKP Kelas II Palu menetapkan misi sebagai berikut :

Melindungi potensi sumber daya alam hewan dan tumbuhan di wilayah Provinsi

Sulawesi Tengah darl an@man HPHK dan OPTK

b. Mempertahankan status bebasnya wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dar! HPHK

dan OffK;

c. Mendukung terwujudnya keamanan pangan di wilayah provinsi Sulawesi

Tengah;

d. Mewujudkan pelayanan karantina pertanian cepat, tepat, akurat, transparan

dan profesional.

e- Mewujudkan good govemance and clean goverment.

Geografis

grlawesi Tengah adalah sebuah orovinsi di bagian tengah Pulau Sulawesi,

tdonesia. Ibu kota provinsi ini adalah Kota P€lu. Luas wilayahnya 67.847,29 km2,

dan jumlah penduOrtnya 2.831.283 jiwa (2014). Sulawesi Tengah memiliki

wilayah terluas di antara semua provinsi di Pulau Sulawesi, dan memiliki jumlah

penduduk terbanyak kedua di Pulau Sulawesi setelah provinsi Sulawesi Selatan.

Gubernur yang menjabat:sekarang adalah Drs.H.Longki Djanggola, M.Si bersama

dengan H. Sudarto, SH, M.Hum untuk periode kedua. Wihyah provinsi Sulawesi

Tengah bagian utara berbatasan dengan taut Sulawesi dan provinsi Gorontalo,

hgian Umur berbatasan dengan Provinsi Maluku, bagian selatan berbatasan
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Cengan Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, bagian tenggara berbatasan

dengan Sulawesi Tenggara, dan bagian barat berbatasan dengan Selat l4akassar.

lumlah penduduk Sulawesi Tengah pada tahun 2010 adalah 2.831.283 jiwa,

dengan kepadatan 46 jiwa/km2. Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di

provinsi Sulawesi Tengah adalah Kabupaten Parigi N4outong dengan jumlah

senduduk 449.157 jiwa, sedangkan Kota dengan jumlah penduduk terbanyak

adalah Kota Palu sebanyak 362.202 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk adalah

1,95o/o per tahun (2010). Sementara penduduk provinsi Sutawesi Tengah yang

tinggal di daerah pemukiman dan pedalaman ialah sekitar 30%, daerah pesisir

5O%, dan kawasan kepulauan ialah 1Oo/o. peltanian merupakan sumber utama

:nala pencaharian penduduk dengan padi sebagai tanaman utama. Kopi, Kelapa,

Kakao dan Cengkeh merupakan tanaman perdagangan unggulan daerah ini dan

hasil hutan berupa rotan, beberapa macam kayu seperti agatis, ebony dan meranti

yang merupakan andalan Sulawesi Tengah. l4asyarakat yang tinggal di daerah

pedesaan diketuai oleh ketua adat disamping pimpinan pemerjntahan seperti

Kepala Desa. Ketua adat menetapkan hukum adat dan denda berupa kerbau baqi

yang melanggar. Umumnya masyarakat )"ng jujur dan ramah sering mengadakan

upacara untuk menyambut para tamu seperti persembahan ayam putih, beras,

telur serta tuak yang difermentasikan dan disimpan dalam bambu.
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Data Frekuensi/Volume lalu lintas
:

Pada tahun 2015 lalu, Data Volume dan frekuensi Ialu lintas komoditas Balai

Karantina Pertanian Kelas II Palu adalah sebagai berikut:

. Karantina Hewan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan

tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dari luar dan darl

suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari wilayah Negara RI

berdasarkan Peratuaran Perundang-undangan yang bedaku. Tindakan Karantina

Hewan juga merupakan salah satu sub system dalam upaya perlindungan

terhadap sumber daya hayati hewani. Upaya pencegahan masuknya/terbesar

dan keluarnya hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dilakukan dengan

,melaksanakan tindakan karantina yang meliputi pemeriksaan, pengasingan,

pengamatan, perlakukan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan

pembebasan ditempat-tempat pengeluaran dan pemasukan seperti : pelabuhan

Laut, Bandara, Kantor Pos, dan Pelabuhan Penyeberangan Fery.

1. Indakan Pemeriksaan dan Pembebasan

a. Domestik Masuk

lenis media pembawa HPHK yang dilalulintaskan pada tempat-tempat

pemasukan BKP Kelas II Palu adalah sebagai berikut:

1) Pelabuhan Pantoloan, Wani dan pelabuhan penyeberangan Fery

Taipa : DOC 1.382.500 ekor, pakan Ternak 5.096.365 Kg, Daging

Ayam Beku 47.754 Kg, yoghut 9.795 Kg dan Daginq Olahan 83.447

Kq.

s



2) Wilker Karantina pertanian Luwuk Banggai : DOC 121.200 ekor,

Ayam 157 ekor, Daging Ayam Beku 54.OOO Kg, yoghurt 1.385 Kg,

Bakso 768 K9 dan pakan Ternak 63.500 Kg

3) Wilker Karantina pertanian Bandara Mutiara : DOC 539.900 Kg, Ayam

1.000 ekor, Burung 2.255 ekor, Tikus putih 1.133 ekor, Susu Sapi

1.306 Kg, Daging Olahan 3.218 Kg, Es Krim 989 Kg, dan Vakin 530

Kemasan

4) Wilker pertanian TolFToli

Ayam 5 ekor dan pakan Ternak 447.OOO Kg

5) Wilker Karantina pertanian pagimana : DOC 52.g00 ekor, Ayam 5g4

ekor, Kambing 247 ekor dan Daging Ayam Beku 14.689 Kg.

b. Domestik Keluar

Jenis media pembawa HPHK yang keluar dari tempat_tempat

pengeluaran BKp Kelas II palu adalah sebagai berikut:

1)Wilker Karantina pertanian pantoloan, meliputi beberapa pelabuhan

yaitu pelabuhan Laut pantoloan, Wani, Donggata dan pelabuhan

Penyeberangan Fery Taipa, Media yang mengalami perlakuan tindak

karantina hewan di wilker pantoloan antara lain : Sapi 17.239 ekor,

Kambing 9.571 ekor, Kulit Sapi Garaman 5.200 Lembar, Ayam 42

kor, dan Telur Ayam 3.000 Kg.

2) Wilker f€rantina Hewan Bandara Mutiara palu
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MelaKanakan tindakan Karantina Hewan terhadap beberapa Media

Pembawa, diantaranya Ayam 193 ekor, Burung 1.075 ekor, Kus Kus

Beruang 44 ekor, Sarang Walet 9.6.14 Kg dan Telur SemuvKroto

19.001 ekor

3) Wilker Karantina Pertanian Toli-Toli

Kambing 2.248 ekor, Sapi 2.428 ekor, Ayam L.Z7Z ekor, dan Kulit
.

Sapi Garaman 2.575 Lembar

4)Wilker Karantlna Hewan Luwuk melaksanaan tindakan Karantina

Hewan yaitu Ayam 82 ekor, Burung 1.713 ekor, Sarang Burung Walet

37 ekor, dan Daging Burger 249 Kg.

5) Wilker Pagimana

Kambing 808 ekor, Ayam 22A ekot, Sapi 52 ekor dan Babi potong

720 ekot

Karantina Tumbuhan, volume dan frekwens! kegiatan operasional Karantina

Tumbuhan mengalami peningkatan dibanding 2014. Hal ini mengidentiflkasi

semakin meningkatnya lalulintas Media pembawa serta makin baiknya petugas

dalam melakukan pengawasan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat

1. 'Indakan Pemeriksaan dan pembebasan

l-indakan karantina tumbuhan merupakan proses tindakan yang dikenakan

terhadap setiap media pembawa OPT/OPTK yang dilalulintaskan baik impor,

domestik maupun ekspor
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a. Impor, tahun 2015 Sulawesi tidak impor produk pedanian sama sepefti

tahun sebelumnya

b. Ekspor, frekuensi MP OPT/OPTK cendrung mengalami penurunan dari

tahun ke tahun dilihat dari frekuensi kegiatannya maupun terhadap

volume media pembawa. Jenis Komoditas Pertania yang diekspor

Tahun 2015 khususnya pengguna PC (Phyosanitary Certflcate) adalah

Kelapa bulat, biji Kakao, kayu olahan, kayu ebony dan pallet. Sebagian

komoditas dilakukan perlakuan fumigasi oleh fumigator sviasta yang

telah teregistrasi oleh Badan Karantina Pertanian dibawah pengawasan

petugas karantina pertanian tumbuhan. Total frekuensi kegiatan ekpor

yang diawasi adalah 63 kali dengan volume 4.114.098 K9,398,3916 M3,

150 Koli dan 17 Kemasan.

c. Domestik Masuk

Frekuensi tindakan karantina tumbuhan terhadap introduKi Media

Pembawa OPT/OPTK pada tahun 2015 mengalami peningkatan dari
:

1.070 kali ditahun 2013 dan 2.983 kali di tahun 2015. Volume

komoditas yang masuk ke Sulawesi Tengah sebanyak 7.183.911 Kg dan

22,7279 Bat3ng dengan Frekuensi 2.981 Kali. Jenis komodifas yang

dilalulintaskan antard lain benih cengkeh, benih jagung, benih kelapa

sawit, bibit anggre& bibit anthurium, bibit aglonema, bibit kisan, bibit

cemara, bibit pucuk merah, buah anggur. buah apel, buah pir, buah

,0'
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jeruk, buah klengkeng, sayuran segar, umbi bawang merah, umbi

bawang putih, dan lain-lain

Domesti Keluar

Hasil pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan domestic keluar

sebanyak 164.450.772 Kg, 14.410 Batang, dan 6.145.993 M3. lenis

komoditas fdng dilalulintaskan anlar lain : Alpukat, durian, jrult

mangga, pisang, cabe, kelapa bulaL labu, tomat, kubis, petsai, wortel,

beras, bui kapas, jagung, kakao bui, kapuk, kemiri, mede biji, palm

karnel oil, cengkeh, daun nibung, minyak sawit mentah, tepung sagu,

bungkil kelapa, arang, kopra, balok kayu kelapa, kayu durian, kayu

olahan, rotan/ getah dammar, getah pinus, karet lempengan dan lain-

lain-



Ratcz,a Saadaia *? Kdzt1111 ?a& 2015 -2otl

4. PERMASALAHAN

L Propinsi Sulawesi Tengah memiliki luas wilayah laut yang cukup luas, sehingga

ada banyak pelabuhan - pelabuhan yang dibuat dan banyak pelabuhan -
pelabuhan kecil yang belum ditetapkan sebagai wilker, kemungkinan besa. ada

MP HPHK dan OPTK yang diantar pulaukan tanpa sepengelahuan petugas

kartantina.

Z Banyak komoditas pertanian yang merupakan tvlp HPHK dan OTPK yang

dilalulintaskan lewat darat yang merupakan diluar tempat pemasukan dan

pengeluaran,yang menyebabkan ada Mp HPHK dan OPTK yang masuk keluar

bebas dari pantauan petugas kamntina.

1 Kurangnya jumlah petugas karantina terutama di wilayah kerja yang

wilayahnya cukup luas, hal ini sangat besar kemungkinan masuknya berbagai

hama dan penyakit hewan dan tumbuhan melalui akivibs lalu tintas keluar

masuknya produk pedanian baik dari luar negeri maupuan antar area.

Berkaitan dengan hal tersebut Balai Karantina pertanian Kelas II palu 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.

4. Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin

meningkatnya arus lalulintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tarif

(tariff barrieD dalam perdagangan hasil pertanian antar negara. Keadaan ini

'
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mendorong masing-masing negara memperketat persyaratan jaminan

kesehatan, mutu dan keamanan hasil petanian sebagai instrumen

pengendalian perdagangan antar negara.

Selain itu, secara Operasional, BKP Kelas II palu masih menghadapi minimnya

komitmen petugas karantina dalam pelayanan sertiflkasi karantina hewan dan

tumbuhan sesuai SOP. S€lanjutnya, secara non operasional, BKp Kelas II palu

juga menghadapi minimnya pelaksanaan diklat teknis dan administrasi kepada

pegawai.

Belum maksimal sarana dan prasarana yang mendukung keqiatan tindak

karantina pertanian diwilayah kerja, sepedi : belum tersedianya kandang

Instalasi, Perlunya Rehab Gedung Kantor Wilker, Gedung Laboratorium,

perlunya pengadaan Tanah.

Seringnya terjadi pemotongan dana APBN, sehingga banyak kegiatan-kegiatan

penting yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana.

&
N#!8 0w
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RESIKO STRENGTHS, WEAKNESSES,
oPPORTUNITIES AND THREATS (SWOT)

Tabel l.Faktor Internal
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I il(dembagaan dan
i Hanajemen

lcganisasi

a. BKP Kelas II Palu
mendapatkan sertifikat
9001:2008 dalam
manajemen organisasi.

telah
IsO
hal

b. Belum tersedianya
sfdndar operasional
prosedur (SOP) yang
memadai

c. Minimnya I kualitas
perencanaan dalam: pelakanaan layanan
sertifikasi

d. Kurang optjmdlnya
monitoring dan evaluasi
terhadap
penyelenggaran layanan
sertifikasi

gJrnber Daya
l{anusia

a.Tersedianya petugas
kaGntina'hewan/ tumbuhan
yang kompeten

a. Minimnya komitmen
petugas karantina
dalam pelayanan
sertiflkasi karantina
hewan dan tumbuhan
sesuai soP

-faskuktur/
Sarana dan
kasarana

a. Tersedianya sarana danprasarana dalam
menunjang pelaksanaan
tupoksi'

a. Bdum diqunakan secara
roPtimal

Pdayanan Publik a. Diterapkannya layanan
sertifi kasi bebasis teknologi
informasi

a. Etos' kerja yang kuGng
baik berdampak pada
minimnya penarapan
layanan berbasis
teknologi ihformasi

Perigelolaan
AnggaIan

a. Perencanaan anggaran
sudah baik

b. , Pemangkasan
anggafan secara
sepihak oleh pusat
menyebabkan tidak
berjalannya kegiatan
yang sudah
direncanakan

, sebelumnya,

ffi



?*aa Sxadai,r ?KP kk-a 11 ?atz 2ot5-2011

Tabel 2.Faktor Eksternal

I
:

I
2

i

-.1

Sistem
Ekonomi/Perdaganga n
lRternasiohali li

I Volume &
I kompleksitas

I perdagangan

MeninglGtnya frekuensi
dan volume bongkAr
muat komoditas hewan
dan tumbuhan di
pelabuhan dan bandara
Tingginya .permintaan
komoditas hewan dan

maupun luar neqeri

I a. fidak diiringi dengan
I kecapatan, ketepabn
I serta kebngkasan

petugas karantian di
Iapangan

Hubungan dengan
instansi terkait

. T€rjalinnya komunikasi
yang baik kepada
instansiterkait

a. Minimnya dukungan
dengan isntansi.
terkait terhadap
penyelenggaraan
perkarantinaan
hewan dan

: tumbuhan :,di 
]pelabuhan dan 
Ibandara I
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6. RENCANA KERJA SAMPAIDENGAN 5 TAHUN

A. Penguatan Kelembagaan

BKP Kelas II palu mempunyai rencana strategis dalam'hal penguatan

kelembagaan, yaitu adanya SOp yang Iebih baik. Diharapkan hingga tahun

2019 outcome dari rencana ini adalah pelayanan terukur lancar dan tertib.

B. Penguatan SDM

Pentingnya Sumber Daya Manusia yang tidak hanya kompeten di bidangnya

melainkan mempunyai etos kerja yang tinggi sehingga BKp Kelas II palu

menargetkan membuat rencana kegiatan seperti In House Training, Ex

Hause, Magang serta pembinaan untuk meningkatkan semangat kerja

pegawai. Diharapkan dari kegiatan - kegiatan tersebut pelayanan yang

diberikan oleh petugas kami di lapangan menjadi aman, lancer dan tertib.

Selama 5 (lima) tahun kedepan, BKp Kelas iI palu menetapkan tercapainya

koordinasi yang lebih intensif dengan instansi terkait lainnya dan peran suatu

masyarakat sehingga segala hal teknis operasional yang berhubungan

dengan instansi terkait lainnya dapat berjalan lebih efeKif dengan target dan

capaian yang lebih terukur. Beberapa target koordinasi yang akan dicapai

antara lain :

' Optimalisasi Nota Kesepahaman Bersama Kepolisian Republik Indonesia,

dengan Badan fuarantina pertanian.
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. Optlmalisasi pengawasan bersama dengan insbnsi terkait lainnya;

. Optimaliasi Kerjasama dengan Dinas peternakan. sejalan dengan deklarasi

bersama melindungi wilayah Sulawesi Tengah dari ancaman penyakit

anjing gila/rabies, termasuk kegiatan pengujian HPAI untuk mencegah

berkembangnya avian influenza di provinsi surawesi rengah termasuk

daerah pemantauan HpHK.

- Optimalisasi Kerjasama dengan Dinas pertanian,. tanaman pangan dan

Perkebunan serta fungsionar pengawas Hama penyakit ranaman terkait
optimalisasi tindak lanjut hasi, pemantauan OPTK yang dilakukan pada

, tahun tahun sebelumnya dan rencana pemantauan kedepan. Sehingga,

kegiabn pemantauan dapat terintegrasi dengan baik;

. Optimalisasi kegiatan sosialisasi lcrantina pertanian kepada

masynrakat/pengguna jasa dan instansi lainnya. Kegiatan sosialisasi

direncanakan dilakanakan dengan focus taget tertentu pada setiap

tahunnya, dengan tidak menutup kemungkinan pemanfaatan event yang

diselenggarakan oleh pihak lainnya;

. Secara internal BKp Kelas II palu akan melakukan evaluasi kegiatan teknis

operasional dan administrasi lebih intensif, mengadakan pertemuan/rapat

internal yang lebih intensif sehingga segala permasalahan yang dihadapi

dalam mewujudkan visi dan misi 5 tahun kedepan serta penyelesaian

beberapa permasalahan yang disampaikan pada Renstra ini Oapat
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diselesaikan dengan lebih terarah_ Hal ini akan menjadj salah satu ajat

optimalisasi pengendatian internat tingkup BKp Ktas II patu;

' Memberdayakan SDM sesuai dengan ilmu dan potensi yang dimiliki setiap

petugas BKP Kelas II palu diantaranya keilmuan fungsional, teknis,

laboratorium dan teknis administrasi untuk lainnva.

C. Pengembangan Infrastruktur/ Sarana/ prasarana

Agar pegawai/ petugas karantina melaksanakan tugas dengan baik dan

efektif, maka perru juga BKp Keras II paru menfasiritasi sarana dan prasarana

yang dibutuhkan. BKp Kelas II palu merencanakan akan melakukan

pengadaan gedung kantor wilayah kerja yang lebih baik dari tahun _ tahun

sebelumnya, penambahan daya listrik, dan juga pengadaan peralatan dan

mesin. Diharapkan dengan terfasilitasinya pegawai/ petugas karantina dalam

menjalankan tugasnya maka pekerjaan akan selesai tepat waktu dan lancar.

,d#Rw
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7. LAMPIRAN MATRIK RENCANA KERJA 5 TAHUN
(TAHUN 20ls-2019)

7.1 Sub Bagian Tata Usaha

JJil;];;;ri;illt
nrelalui rapat koordinasi (k
setahun),
1x Rapat Koordinaai denga
instansi tertentu, 1x
Pertemuan Koordinasi
melalui coff€e morning atau
kegiatan lain dengan seluruh
instansi ter*ait
Penguatan Sumber daya
manusia
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Penyambungan
G€dung Kantor
Wilker Pantoloan
Pembangunan
Ged

Gapura BKP Kelas II
Palu
Pembangunan
S€cren House wilker
Luwuk
Pembangunan
Secren House Wilker
Toli-Toli
Pertlbangunan
Gedung Wilker

Pembangunan
Incenerator

Dangkal IKH
Pantoloan

Pembangunan

tmana
Pengadaan IHK

Pengadaan Sumur

n Tanah
Tanah IKH Pantoloan

Tanah IKH Toli-Toli

Tanah kantor Wilker
Pagimana

* Tanah Kantor Wilker
Donggala

Pengadaan Fasititas dan Penunjang Perka;torao Lairdya

W.LED 32 Inchi

Alat Pemadam
Kebakaran 6
Alat Peadam

karan 3

Kom Gas

ffiw-

AC
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n Peralatan dan Fasilit3s Kantor Lain

Kompu
Laptop
S@ner

Mesin Po

Genset > S0 KVA

Printer
P nter Laser Jet
Warna
Kamera

Meubelair
Meja Pelayanan
Wilker
Kursi Tam
Kursi Chitoge

Lemari Koleksi
Kursi l(eria
daan Alat

Hot Plate
Kamera Micrcsco

+ Kamefa
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7.2 Seki Karantina Hewan
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7.3 Seksi Karantina Tumbuhan

I

;=flguatan Kelembagaan (koordinasi) in line inspections:

ffi
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Penguatan SDM (inhouse training) i

:.irgembangan Infrastruktu rTsa ra nafiEiii nam6y

a. Alat Laboratorium



8. PEI{UTUP

Strategis Balai Karantina pertanian Kelas II palu 2015_2079 merupakan

ran lebih lanjut dari Renstra Badan Karantina pertanian Kementerian pertanian

- 2019 dan disusun berdasarkan paket acuan teknis reformasi perencanaan dan

ran yang ditetapkan oreh Bappenas dan Kementerian Keuangan. secara

pentahapan reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran berkaitan
jadwal pelaksanaan penganggaran Berbasis Kinerja (pBK) dan penerapan

ka Pengeluaran Jangka Menengah (KptM). Beberapa tahapan yang akan menjadi

n untuk dipersiapkan antara rain yaitu : 1) uji coba RKAKL format baru, 2)
i hasil restrukturasi program dan kegiatan, 3) penyempurnaan system costing,

Fenyusunan system pengukuran kinerja, 5) penyempurnaan system monitoring dan

, dan 6) Pengembangan basis data perencanaan terintegrasi. Berdasarkan

implementasi reformasi dibidang perencanaan dan penganggaran maka tidak
kemungkinan beberapa penyempurnaan akan dilakukan pada Renstra Batai

Pertanian Kelas II palu ini mengikuti dinamika strategis yang berkembang.


