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KATA PENGANTAR 

 

LAKIP Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung berisi 

pencapaian kinerja tahun 2016 dan juga termasuk gambaran mengenai 

tingkat pencapaian pelaksanaan program/kegagalan/kebijakan dalam 

mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan. 

 

LAKIP ini disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data, sehingga 

diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan 

diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan 

bersih (good governance and clean governance). 

 

Tingkat pencapaian atau keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh Balai 

Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung pada tahun 2016 akan 

menjadi tolok ukur serta masukan untuk perbaikan kinerja Balai Karantina 

Pertanian Kelas I Bandar Lampung di masa datang. 

 

Bandar Lampung,      Januari 2017 

K e p a l a, 

 

 

 

drh. Bambang Erman, MM 

NIP. 19600613 198603 1 001 

 

 

 



LAKIP BKP Kls I Bandar Lampung 2016  
 

 

Ikhtisar Eksekutif  2 
 

IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) ini merupakan laporan yang 

memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja pada Balai Karantina 

Pertanian Kelas I Bandar Lampung Tahun 2016. Capaian Kinerja tahun 

2016 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja tahun 2016 sebagai 

tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja 

terhadap rencana kerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya 

sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika 

penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada 

Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung Tahun 2016 

berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

 

Mengacu visi, misi, arah, dan kebijakan Badan Karantina Pertanian, maka 

visi Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung tahun 2015-2019 

“Terwujudnya Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung yang 

tangguh, profesional dan terpercaya.” Guna mencapai visi tersebut, 

disusun misi Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung sebagai 

berikut : 

1. Melindungi kelestarian sumber daya hayati  hewan dan tumbuhan; 

melaksanakan ketentuan peraturan perundangan dibidang 

perkarantinaan secara konsekuen, jujur dan transparan; 

2. Mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan perkarantinaan 

pertanian; melakukan sertifikasi komoditas hewan dan tumbuhan untuk 

ekspor, impor dan antar area; 

3. Melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat dengan cepat, 

tepat dan efisien; 

4. Memperkuat kemitraan perkarantinaan;  

5. Memfasilitasi kelancaran perdagangan, pemasaran agribisnis. 
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Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Balai Karantina 

Pertanian Kelas I Bandar Lampung maka dirumuskan tujuan dan sasaran 

yang diharapkan dapat tercapai dalam periode 5(lima) tahun, sehingga 

mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mencapai tujuan 

tersebut, maka ditetapkan 3 (tiga) tujuan strategis dengan sasaran sebagai 

berikut : 

Tujuan 1 : Terwujudnya pelaksanaan tindakan karantina pertanian di 

lingkup wilayah kerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung 

yang efektif dan efisien serta berkualitas sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta sesuai standar dan rekomendasi yang 

ditetapkan baik standar nasional dan internasional. Sasaran yang ingin 

dicapai adalah tercegah masuknya Organisme Pengganggu Tumbuhan 

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

negeri dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia 

melalui provinsi Lampung; 

Peningkatan kualitas pelaksanaan pengawasan keamanan pangan 

mendukung tersedianya Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan 

Pangan Asal Hewan yang aman dan sehat. Sasaran yang ingin dicapai 

adalah tercegah masuk dan tersebarnya bahan pangan nabati dan hewani 

dari kandungan cemaran biologik, kimia dan fisik berbahaya serta 

terjaganya mutu pangan yang dikirimkan ke luar negeri dari aspek 

keamanan pangan dan sesuai dengan persyaratan teknis negara tujuan. 

 

Tujuan 2 : Terwujudnya good governance & clean government. Sasaran 

yang ingin dicapai adalah tersedianya SDM yang berkualitas, kompeten 

dalam jumlah yang memadai; tersedianya kelembagaan dan perundang-

undangan yang mendukung strategi; penyediaan sarana operasional yang 

optimal serta teknologi  dan sistem informasi yang handal dan terintegrasi; 

meningkatkan efektifitas pengendalian internal. 
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Meningkatnya dukungan aparatur pegawai & layanan perkantoran yang 

konsisten terhadap kebijakan, standar, teknik dan metoda karantina. 

Sasarannya adalah meningkatkan koordinasi, kerjasama dan bimbingan 

teknis yang intensif dalam rangka meningkatkan kualitas perumusan 

kebijakan dan efektifitas operasional pelayanan; melaksanakan dan 

meningkatkan kualitas operasional pelayanan dan pengawasan dengan 

tetap konsisten terhadap kebijakan dan prosedur; meningkatkan kualitas 

dan efektifitas pelayanan dan pengawasan aparatur pemerintah bidang 

pertanian yang amanah dan profesional 

 

Tujuan 3 :Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang 

memadai. Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya sarana dan 

prasarana untuk melaksanakan tindakan karantina dalam rangka 

pengawasan yang efektif dan kecepatan pelayanan pada masyarakat; 

Meningkatnya kualitas dan efektifitas pelayanan dan pengawasan karantina 

yang sangat ditentukan oleh kelengkapan, kualitas sarana dan prasarana 

operasional yang meliputi : Tersedianya sarana operasional yang optimal 

serta teknologi dan sistem informasi yang handal dan terintegrasi; 

pengembangan infrastruktur tanah, gedung / bangunan / instalasi 

 

Pencapaian kinerja input atau penyerapan anggaran Balai Karantina 

Pertanian Kelas I Bandar Lampung tahun anggaran 2016 sebesar 

Rp.32.141.950.103  atau mencapai 93,96% dari alokasi anggaran senilai 

Rp. 34.200.024.000. 

Realisasi capaian indikator kinerja dalam memenuhi perjanjian kinerja 

antara Badan Karantina Pertanian dan UPT Balai Karantina Pertanian 

dapat disampaikan sebagai berikut : 

1. Realisasi persentase sertifikasi media pembawa yang dilalulintaskan 

melalui tempat pemasukan dan pengeluaran mencapai 140% atau 

sebesar 56.098 sertifikasi dari target yang ditetapkan sebesar 

40.000 sertifikasi atau 100%, dengan perincian capaian frekuensi 

kegiatan operasional karantina tumbuhan sebesar 15.800 kali dan 
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capaian frekuensi kegiatan operasional karantina hewan sebanyak 

40.298 kali. 

2. Realisasi persentase deteksi HPHK dan OPTK pada media 

pembawa yang dilalulintaskan melalui tempat pemasukan dan 

pengeluaran mencapai 100% dari target yang ditetapkan sejumlah 2 

kegiatan ; 

3. Realisasi persentase sarana dan prasarana, yang sesuai kebutuhan 

dan memadai mencapai 90% dari target yang ditetapkan sebesar 

100% 

Laboratorium BKP Kelas I Bandar Lampung setelah melakukan 

kegiatan persiapan Akreditasi pada tahun 2015 dan assesment oleh Komite 

akreditasi Nasional (KAN) maka pada tanggal 17 desember 2015 telah 

memperoleh Akreditasi Awal sesuai dengan SK No. 6967/3.a2/LP/12/15 

sebagai laboratorium penguji dengan nomor Akreditasi LP-950-IDN. 

Pada Tahun 2016 dilakukan beberapa kegiatan pemeliharaan akreditasi 

yang meliputi: 

a. Pemutakhiran dokumen 

b. Kalibrasi Alat 

c. Inhouse Training 

d. Audit Internal. 

e. Kaji Ulang Manajemen 

f. Uji  Banding  

g. Surveiilence  

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja Balai Karantina 

Pertanian Kelas I Bandar Lampung secara umum dapat tercapai dengan 

baik sesuai yang telah ditargetkan. 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

A. Gambaran Umum 

 

UPT Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung merupakan instasi 

vertikal setingkat eselon III A yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri 

Pertanian RI Nomor : 22/Permentan/OT/140/4/2008 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantins Pertanian yang mempunyai 

tugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan 

tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati, hewani dan nabati. Dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian. 

 

Dalam melaksanakan tugas kegiatan operasional perkarantinaan hewan 

dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati, hewani dan nabati 

didasarkan pada Undang-Undang nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina 

Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 

tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang 

Karantina Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Karantina Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 

tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan serta produk hukum lainnya.  

 

Secara geografis Provinsi Lampung berada pada posisi yang sangat 

strategis, karena memiliki beberapa tempat yang ditetapkan oleh 

pemerintah sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa 

HPH/HPHK dan OPT/OPTK. Tempat pemasukan dan pengeluaran tersebut 

merupakan wilayah kerja dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar 

Lampung yaitu Pelabuhan Laut Panjang Bandar Lampung, Pelabuhan 

Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan, Bandar Udara Radin Inten II 

Branti Lampung Selatan, dan Kantor Pos Besar Bandar Lampung. 
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Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni adalah salah satu pelabuhan 

penyeberangan terpadat di Indonesia, menghubungkan pulau Jawa dengan 

pulau Sumatera.Arus lalu lintas orang dan barang melalui pelabuhan 

penyeberangan tersebut sangat padat dan berlangsung selama 24 jam non 

stop.Bersamaan dengan perpindahan orang dan barang tersebut memiliki 

risiko yang tinggi terjadinya perpindahan Hama Penyakit Hewan/Hama 

Penyakit Hewan Karantina (HPH/HPHK) dan Organisme Penggangu 

Tumbuhan/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPT/OPTK) dari 

pulau Jawa masuk ke pulau Sumatera atau sebaliknya, yang berpotensi 

menyebabkan kerusakan peternakan dan pertanian di masing-masing 

pulau. Oleh karena itu perlu dilakukan tindakan karantina tumbuhan dan 

tindakan karantina hewan, baik di dalam tempat pemasukan/pengeluaran 

maupun di luar tempat pemasukan/pengeluaran atau di dalam instalasi 

karantina maupun di luar instalasi karantina. Kegiatan pada instalasi 

karantina ini erat kaitannya dengan tindakan pemeriksaan kesehatan 

lanjutan di luar tempat pemasukan dan pengeluaran terhadap komoditas 

yang akan atau sudah dilalulintaskan. Kegiatan operasional karantina 

pertanian di Balai Karantina Pertanian kelas I Bandar lampung secara 

umum sudah dilaksanakan dengan baik. 

 

Untuk pelaksanaan tindakan karantina hewan, dilakukan pemeriksaan, 

pengasingan, pengamatan, perlakuan, terhadap importasi sapi potong 

bakalan / hewan hidup dilakukan di tempat pemasukan / pelabuhan dan di 

Instalasi Karantina Hewan milik perusahaan dan sebagian di IKH Tarahan. 

Di Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung terdapat 14 IKH sapi 

milik swasta dan 1 IKH milik pemerintah, 4 IKH DOC, I IKH Badak dan satu 

IKH Kambing, Sedangkan untuk IKPH terdapat 7 IKPH Bahan Pakan 

Impor. 

 

Tindakan Karantina terhadap media Pembawa HPHK berupa Hewan, 

Bahan Asal Hewan (BAH)/Hasil Bahan Asal Hewan dan Benda lain terdiri 

dari kegiatan Impor, Ekspor dan Antar Area dengan jumlah kegiatan 
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selama tahun 2016 adalah sebanyak 40310 frekuensi kegiatan atau 

mengalami penurunan sebanyak 3,59% dibandingkan tahun 2015 yang 

mempunyai frekuensi kegiatan sebanyak 41. 813 kali kegiatan .  

 

Tindakan Karantina Hewan Impor BKP Kelas I pada tahun 2016 adalah 

sebanyak 418 atau hanya sebesar 1,04 dari total semua kegiatan tindakan 

karantina hewan.  Tindakan Karantina Hewan Impor meningkat 12,67% 

dibandingkan frekuensi tahun 2015 yang sebesar 371 kali dengan frekuensi 

importasi bahan pakan sebanyak 276 kali (66,03%) dengan jumlah 

34.951.057 Kg dan frekuensi sapi 142 kali (33,97%) dengan jumlah 

200.197 ekor. Pada tahun 2016 enam kegiatan importasi terbanyak adalah: 

Meat And Bone Meal 142 Kali (33,97%), Sapi Bakalan 132 Kali (31,58 %), 

Poultry By Product Meal 58 Kali ( 13,88%), Hydrolized Feather Meal 30 Kali 

(7,18%), Blood Meal 20 Kali (4,78%), Sapi Indukan/bibit 10 Kali ( 2,39%). 

Pada tahun 2016  total frekuensi pemasukan sapi impor sebanyak 142 kali 

sehingga terdapat peningkatan sebanyak 13,60% dari tahun 2015 yang 

sebanyak 125 kali. Sedangkan dari segi jumlah, terjadi Peningkatan jumlah 

sebanyak 3,46% dari 193.497 ekor pada tahun 2015 menjadi 200,197 ekor 

pada tahun 2016. Jumlah Importasi sapi bakalan pada tahun 2016 

mengalami Peningkatan sebanyak 3,77 % dari tahun 2015. Importasi sapi 

bibit/indukan pada tahun 2016 mengalami peningkatan 646,18% 

dibandingkan tahun 2015, hal ini dikaitkan dengan kebijakan pemerintah 

melalui Permentan 49 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia 

Besar ke dalam Wilayah Republik Indonesia  yang memberlakukan ratio 

pemasukan sapi indukan dan bakalan minimal 1:5 untuk pelaku usaha dan 

minimal 1:10 untuk koperasi peternak dan kelompok peternak.  Pada tahun 

2016 tidak ada kegiatan importasi sapi siap potong dikarenakan pemerintah 

melalui permentan 48 tahun 2015 tentang Pemasukan Sapi Bakalan dan 

Sapi Indukan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia telah 

mencabut aturan tentang pemasukan sapi siap potong. 
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Importasi media pembawa di BKP Kelas I Bandar lampung selain sapi 

adalah pemasukan bahan pakan ternak. Importasi pakan ternak secara 

frekuensi meningkat 12,20% dari 246 kali pada tahun 2015 menjadi 276 

kali pada tahun 2016. Sedangkan dari segi jumlah total importasi bahan 

pakan meningkat 20,25% dari 29.066.051 Kg pada tahun 2015  menjadi 

34.951.057 Kg pada tahun 2016. 

 

Frekuensi Kegiatan TKH ekspor pada tahun 2016 adalah 36 Kali atau 

hanya 0,09% dari total kegiatan TKH di BKP kelas I Lampung. TKH 

kegiatan Ekspor 2016  meningkat 44 % dibanding tahun 2015 dengan total 

frekuensi 36 kali sedangkan tahun 2015 sebanyak 25 kali kegiatan. 

Kegiatan ekspor terbanyak dilakukan pada wilayah kerja Kantor Pos 

Bandar Lampung sebanyak 31 kali ( 86,11%) diikuti wilker Bandara Radin 

Inten II (8,33%) dan wilker Pelabuhan Panjang 2 Kali (5,55 %). 

 

Tindakan Karantina Antar Area pada tahun 2016 adalah sebanyak 39.856 

kali frekuensi kegiatan atau sebanyak 98,87% kegiatan dari seluruh 

frekuensi kegiatan TKH di BKP Kelas I Lampung. Tindakan Karantina 

Hewan Antar Area pada tahun 2016 mengalami penurunan  3,77 % 

dibandingkan tahun 2015, dari 41.417  kegiatan pada tahun 2015 menjadi 

39.856 kegiatan pada tahun 2016.  Kegiatan tindakan karantina hewan 

Antar Area pada tahun 2016 didominasi oleh kegiatan domestik keluar 

sebanyak 35.413 (88,85 %) kegiatan dan kegiatan domestik masuk hanya 

4.443 (11,15 %) kali kegiatan.  

 

Tindakan karantina hewan domestik masuk terhadap media pembawa 

HPHK / komoditi wajib periksa karantina hewan selama tahun 2015 

seluruhnya melalui Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni dan Bandar 

Udara Radin Inten II, sedangkan Wilker Kantor Pos dan wilker Pelabuhan 

Laut Panjang tidak melakukan tindakan karantina hewan dikarenakan tidak 

ada lalulintas domestik masuk melalui dua wilker tersebut.  Tindakan 

karantina dilaksanakan terhadap Hewan, Bahan Asal Hewan (BAH) dan 
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Hasil Bahan Asal Hewan ( HBAH ) dengan daerah tujuan pemasukan 

provinsi Lampung dan provinsi  lain di pulau Sumatera.Kegiatan 

pemasukan media pembawa HPHK melalui wilker Pelabuhan 

Penyeberangan Bakauheni merupakan kegiatan pemasukan domestik 

dengan volume dan frekuensi terbesar pada Balai Karantina Pertanian 

Kelas I Bandar Lampung. 

 

Tujuan pemasukan hewan adalah untuk kebutuhan sebagai ternak bibit, 

potong dan sebagian kecil sebagai hewan peliharaan / kesayangan. 

Sedangkan untuk bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan adalah 

untuk keperluan konsumsi. Media pembawa yang dimasukkan ke dalam 

wilayah Lampung maupun wilayah Sumatera lainnya berupa hewan (hewan 

besar, hewan kecil, unggas, hewan kesayangan), bahan asal hewan 

(daging hewan besar, daging unggas, telur konsumsi dan telur tetas), hasil 

bahan asal hewan (daging ayam olahan, daging sapi olahan, sosis, 

keju/cheese). 

 

Kegiatan karantina hewan antar area domestik masuk pada tahun 2016 

adalah 4.443 atau mengalami peningkatan  19,08 % dibandingkan tahun 

2015. Kegiatan tindakan karantina domestik masuk   78,69% (3496) 

kegiatan berada di wilayah kerja pelabuhan bakauheni dan 21,31% (947) 

berada di wilayah kerja Bandara Radin Intan II. Peningkatan frekuensi 

kegiatan terjadi di pelabuhan bakauheni sebanyak 18,75% dari 2.944 kali 

kegiatan menjadi 3.496 kali kegiatan pada tahun 2016. Di Bandar udara 

Radin Intan II terjadi juga peningkatan frekuensi domestik masuk sebanyak 

20,33% dari 787 kali kegiatan dari tahun 2015 menjadi 947  kali kegiatan 

pada tahun 2016. Frekuensi kegiatan terbesar domestik masuk 

dipelabuhan bakauheni adalah media pembawa DOC (34,01%), Sapi 

(18,65%), Anjing (13,07%), Ayam (7,98%), , Kambing (6,95%), Telur ayam 

Tetas (4,15%), dan media pembawa lain dengan frekuensi kurang dari 2% 

sebanyak (15,9%). Frekuensi kegiatan terbesar di wilker bandar udara 

radin intan II adalah Burung (29,88%), Ayam (29,78%), vaksin (13,62%), 
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DOC 8,55%),  Anjing (7,92%), Kucing (3,70%), DOD (2,53%) dan komoditi 

lain dengan frekuensi kurang dari 2 %  dengan jumlah 4,01%.  

 

Tindakan karantina hewan terhadap kegiatan pengeluaran domestik media 

pembawa HPHK / komoditi wajib periksa karantina hewan yang ditangani 

oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung cukup banyak baik 

frekuensi maupun jumlahnya. Hal ini disebabkan antara lain potensi 

wilayah dan letak geografis provinsi Lampung yang sangat strategis bagi 

lalulintas komoditas hewan hasil peternakan maupun hewan lainnya 

termasuk hasil ikutannya berupa bahan asal hewan dan hasil bahan asal 

hewan. Wilker pelabuhan penyeberangan Bakauheni sebagai pintu masuk 

dan keluar Sumatera merupakan wilker yang memiliki frekuensi kegiatan 

paling tinggi terhadap lalulintas komoditas hewan dan hasil ikutannya. Jenis 

media pembawa HPHK domestik keluar berupa hewan yang memiliki 

frekuensi tinggi lalulintasnya adalah sapi dan ayam. Komoditi seperti  

kambing, kerbau, domba relatif sedikit dan tidak rutin, sedangkan hewan 

kesayangan sifatnya hanya lalulintas insidentil saja. Jenis media pembawa 

berupa BAH pangan yang dominan adalah telur konsumsi, daging ayam, 

sedangkan sarang burung wallet, madu, hati ampela ayam, daging babi, 

telur itik merupakan komoditi yang tidak rutin pengirimannya. Komoditas 

BAH/HBAH non pangan yang relatif rutin adalah pengiriman kroto untuk 

pakan hewan kesayangan, kemudian telur tetas sementara  kulit reptil, 

tulang, kulit hewan kecil merupakan pengiriman yang bersifat insidentil. 

 

Kegiatan Domestik Keluar Antar Area pada tahun 2016 mengalami 

penurunan sebanyak 06,03%, dari 37.686 kegiatan pada tahun 2015 

menjadi 35.413 kali. Kegiatan karantina hewan antar area domestik keluar 

pada tahun 2016 adalah 35.413 kali kegiatan dimana 96,98% (34.343) 

berada di wilayah kerja pelabuhan bakauheni,  2,99% (1,.058) berada di 

wilayah kerja Bandara Radin Intan II ,0,03 % (12) berada di wilayah kerja 

pelabuhan panjang. Penurunan frekuensi terjadi di Pelabuhan Bakauheni 

sebanyak 6,84% dari 36.693 kali kegiatan menjadi 34.343 kali kegiatan 
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pada tahun 2016. Wilayah kerja Bandar udara Radin Intan II terjadi 

peningkatan frekuensi domestik keluar sebanyak 7,83% dari 983 kali 

kegiatan dari tahun 2015 menjadi 1.058 kali kegiatan pada tahun 2016. 

Presentase frekuensi kegiatan domesti keluar di wilker Pelabuhan 

Bakauheni pada tahun 2016 adalah Sapi (31,64%), Ayam (28,82%), Telur 

Ayam (14,20%), Telur Tetas (5,58%), Kambing (5,10%), burung (4,26%), 

dan media pembawa lain lain dengan frekuensi kurang dari 2% dengan 

jumlah 10,39%. Di Bandara Radin Intan II presentasi frekuensi kegiatan 

domestik keluar sebanyak 1058 kali kegiatan dengan prosentase adalah : 

Sarang Burung Walet (49,24%), Burung (34,88%), ayam (7,94%) dan 

daging sapi (3,12%), dan media pembawa  lainnya dengan frekuensi 

kurang dari 2% sebanyak 4,82%. 

 

Untuk pelaksanaan tindakan karantina hewan, dilakukan pemeriksaan, 

pengasingan, pengamatan, perlakuan, terhadap importasi sapi potong 

bakalan / hewan hidup dilakukan di tempat pemasukan / pelabuhan dan di 

Instalasi Karantina Hewan milik perusahaan dan sebagian di IKH Tarahan. 

Di Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung terdapat 13 (tiga 

belas) IKH sapi milik swasta dan 1 (satu) IKH milik pemerintah, 4 (empat) 

IKH DOC, 1 (satu) IKH Badak dan 1 (satu) IKH Kambing. Sedangkan untuk 

IKPH terdapat 6 (enam) IKPH Bahan Pakan Impor dan 1 (satu) IKPH Telur. 

 

Jumlah sampel serum darah yang masuk pada tahun 2016 untuk pengujian 

Rose Bengal Test (RBT) adalah sejumlah 21.077 sampel. Hasil pengujian 

laboratorium terhadap sampel yang masuk ditemukan 89 sampel hasil 

positif serum terhadap Brucella sp.  Dari 89 sampel tersebut 1 sampel 

positif Compelent Fixation Test (CFT) sehingga dilakukan potong paksa 

pada sapi yang dilakukan pengambilan sampel. Jumlah sampel bahan 

pakan ternak yang masuk ke laboratorium Karantina Hewan adalah 1510 

sampel dengan perincian 978 sampel Meat Bone Meal (MBM),360 sampel 

Poultry Bone Meal (PBM) dan 172 sampel Hydrolized Feather Meal (HFM). 
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Pada Tahun 2016 Laboratorium BKP Kelas I Bandar Lampung melakukan 

pengujian Elisa Antibodi Paratuberculosis sebanyak 178 sampel dengan 

hasil 5 sampel positif serologi terhadap Mycobacterium paratuberculosis 

sehingga dilanjutkan dengan pengujian PCR untuk mendeteksi keberadaan 

Antigen Mycobacterium paratuberculosis 

 

Kegiatan Pemantauan Daerah Sebar Hama dan Penyakit Hewan Karantina 

(HPHK) Tahun 2016 yang dilakukan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I 

Bandar Lampung dilaksanakan sejak bulan Maret hingga September 2016. 

Berdasarkan keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian no. 

144/Kpts/KR.110/L/01/2016 tanggal 29 Januari 2016, tentang 

PedomanPemantauan Daerah Sebar HPHK tahun 2016, bahwa 

pemantauan daerah sebar HPHK yang dilakukan melalui kegiatan 

pengamatan status dansituasi HPHK. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi 

pengambilan data terhadap situasi dan status Hama dan Penyakit Hewan 

Karantina golongan II di semua kabupaten/Kota di Propinsi Lampung yang 

dilakukan oleh staf Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung 

bekerjasama dengan dinas yang membawahi fungsi Kesehatan Hewan di 

tingkat Kabupaten dan Propinsi serta dengan Balai Veteriner  

Lampung.Dari data situasi dan status HPHK yang dikumpulkan, 

disimpulkan bahwa sebanyak 16 Hama PenyakitHewanKarantina (HPHK) 

yang teramati positif uji di Provinsi Lampung dan masih terdapat HPHK 

yang dilaporkan hanya berdasarkan gejala klinis namun tidak di lanjutkan 

pengujian laboratorium. 16 HPHK tersebutadalahAnaplasmosis, Avian 

Influenza, Brucellosis, BVD, Hog Cholera, Fowl Cholera, Jembrana, IBR, 

Scabies, Paratubercullosis, Newcastle Disease, Ringworm, IBD, 

Sura/Tripanosomiasisdan Rabies.  

 

Sedangkan untuk kegiatan teknis operasional Karantina tumbuhan BKP 

Kelas  I Bandar Lampung terdiri dari Komoditas Produk hasil tanaman 

olahan (berupa bahan baku industri, pakan ternak dan produk simpanan 

gudang) dan Hasil tanaman hidup bukan benih. Media pembawa Kegiatan 
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ekspor berupa Kopi, Lada, Palm Kernel Ekspeller, Pinang biji, Coklat Biji, 

Kayu Manis, Rempah-rempah, Kelapa segar, Pisang segar dan lain-lain. 

Target Pengujian sampel media pembawa ekspor adalah serangga hidup 

dan beberapa negara tujuan mempersyaratkan bebas dari Lasioderma 

serricorne, Hypothenemus hampei dan Trogoderma granarium dan lain-

lain; dan Media Pembawa Kegiatan impor berupa : Kedelai Biji, Jagung Biji, 

Beras, Beras Pecah, Ketan Pecah, Kacang Tanah, Tepung Terigu, Corn 

Gluten Meal, Soybean Meal, Lada hitam biji, Kopi biji, dan lain-lain. Target 

pengujian sampel media pembawa adalah berdasarkan Permentan Nomor 

51 Tahun 2015 diantaranya adalah : Serangga :Sitophilus granarius, 

Trogoderma granarium, Delia platura, Ostrinia nubilalis; Gulma : Circium 

arvense, Agropyron repens; Virus : BPMV; Cendawan : Microcyclus ulei; 

dan lain-lain berdasarkan negara asal serta jenis media pembawanya. 

 

Laboratorium Karantina Tumbuhan Balai Karantina Pertanian Kelas I 

Bandar Lampung telah melakukan pemeriksaan/pengujian/identifikasi atas 

media pembawa dan OPT/OPTK yang terdiri dari sampel Media Pembawa 

impor, ekspor, domestik keluar dan domestik masuk, sampel hasil 

pemantauan OPT/OPTK. Jenis media pembawa yang dilalulintaskan 

melalui Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung merupakan 

pangan segar asal tumbuhan (PSAT), produk hasil tanaman (berupa bahan 

baku industri pakan ternak, bahan konsumsi, produk simpanan gudang) 

dan tanaman hidup bukan benih serta bibit tanaman.  

Dalam penerapan SMM Laboratorium  ISO 17025 pada tahun 2016 

Laboratorium Penguji Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung 

melakukan beberapa agenda yaitu: Inhouse Training (Bidang Mutu  dan 

Bidang Teknis KH/Bidang Teknis KT), Audit  Internal, dan Kaji Ulang 

Manajemen. Komitmen penerapan SMM Laboratorium ini sebagai upaya 

mempertahankan status terakreditasi Laboratorium Penguji Balai Karantina 

Pertanian Kelas I Bandar Lampung oleh Komite Akreditasi Nasional 

dengan nomor LP-950-IDN. Adapun ruang lingkup akreditasi :  6 spesies 
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serangga (Alphitobius diaperinus, Araecerus fasciculatus, Hypothenemus 

hampei, Tribolium castaneum, Lasioderma serricorne, dan Oryzaephilus 

surinamensis). 

Pada bulan Desember 2016 Komite Akreditasi Nasional ( KAN ) telah 

melakukan surveilen terjadwal untuk memastikan bahwa laboratorium 

penguji masih konsisten dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu.  

Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia laboratorium tentunya 

juga sangat signifikan terhadap kompetensi SDM  dalam melaksanakan 

tugasnya. Pelatihan-pelatihan ataupun kegiatan magang di Laboratorium 

yang memiliki kompetensi misalnya pada tahun 2016 sudah dilaksanakan, 

kegiatan tersebut diantaranya kegiatan In house training tentang “ Deteksi 

dan Identifikasi Cendawan OPT/OPTK pada Komoditas Kedelai dan 

Gandum Impor dengan Metode Pencucian( Washing Test)” dengan 

narasumber dari BBUSKP. Di bidang mutu laboratorium juga telah 

dilaksanakan in house training dengan narasumber dari KAN. Namun 

peningkatan kemampuan dan kompetensi harus tetap dilakukan dan 

ditingkatkan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan baik dalam bentuk in 

house training ataupun yang dilaksanakan oleh UPT Badan Karantina 

Pertanian. 

 

Selama tahun 2016 Laboratorium Karantina Tumbuhan Balai Karantina 

Pertanian Kelas I Bandar Lampung telah melakukan 

pemeriksaan/pengujian/identifikasi atas media pembawa dan OPT/OPTK 

yang terdiri dari sampel Media Pembawa impor, ekspor, domestik keluar 

dan domestik masuk, sampel hasil pemantauan OPT/OPTK. Jenis media 

pembawa yang dilalulintaskan melalui Balai Karantina Pertanian Kelas I 

Bandar Lampung merupakan pangan segar asal tumbuhan (PSAT), produk 

hasil tanaman (berupa bahan baku industri pakan ternak, bahan konsumsi, 

produk simpanan gudang) dan tanaman hidup bukan benih serta bibit 

tanaman.  

 

Pengawasan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) pada Balai 
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Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung sudah dilaksanakan 

berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.04/Permentan/PP.340/2/2015 

tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Dan 

Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan juncto Peraturan Menteri 

Pertanian No.13/Permentan/KR.040/4/2016 tentang Perubahan atas 

Permentan No.04/Permentan/PP.340/2/2015. Pada tanggal 15 Nopember 

2016 telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian 

No.55/Permentan/KR.040/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan 

Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan, yang 

berlaku sejak tanggal 18 Nopember 2016. Dengan terbitnya Permentan 

tersebut maka peraturan peraturan tentang pengawasan PSAT 

sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Komoditas PSAT yang masuk 

melalui Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung adalah : beras 

pecah, beras ketan pecah, kedelai biji, lada hitam biji dan  kopi biji.   

 

Dalam rangka mewujudkan good governance yang ditandai dengan adanya 

keseimbangan pemerintah, swasta dan masyarakat, Balai Karantiana 

Pertanian Kelas I Bandar Lampung telah melakukan pemilihan tugas, 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing komponen tersebut. Upaya 

ini dibangun dengan komitmen yang kuat terutama dari kalangan 

pemerintah menuju reformasi publik untuk menciptakan organisasi yang 

lebih mengedepankan fungsi pengendalian/pembuat kebijakan (steering) 

dari pada fungsi pelaksanaan (rowing). 

 

Anggaran Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung tahun 2016 

sebesar Rp. 34.200.024.000 yang sebagian berasal dari Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP). 

 

B. Tugas Pokok dan Fungsi 

 

Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung merupakan Unit 

Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Karantina Pertanian, Kementerian 
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Pertanian RI, yang berada di bawah dan bertangggung jawab kepada 

Kepala Badan Karantina Pertanian. Tugas UPT adalah melaksanakan 

kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta 

pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati. Guna mencegah masuk 

dan keluarnya hama penyakit hewan dan tumbuhan, Balai Karantina 

Pertanian Kelas I Bandar Lampung sebagai kawal depan (voorj post) 

Kementerian Pertanian, bertugas dan berwenang melaksanakan kegiatan 

perkarantinaan mencegah masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit 

Hewan Karantina (HPHK), Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina 

(OPTK), pengawasan keamanan pangan asal hewan dan pangan segar 

asal tumbuhan. 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Balai Karantina 

Pertanian Kelas I Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan; 

2. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, 

penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media 

pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme 

pengganggu tumbuhan karantina (OPTK); 

3. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK; 

4. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK; 

5. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati; 

6. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan 

tumbuhan; 

7. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan 

keamanan hayati  hewani dan nabati; 

8. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi, dan sarana teknik 

karantina hewan dan tumbuhan; 

9. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan 

perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan 

dan keamanan hayati hewani dan nabati; 

10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; 
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C. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar lampung 

terdiri dari : 

a. Kepala Balai 

b. Sub Bagian Tata Usaha 

c. Seksi Karantina Hewan 

d. Seksi Karantina Tumbuhan 

e. Seksi Pengawasan dan Penindakan 

f. Koordinator Jabatan Fungsional 

 

 

 

 

Bagan Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA 

 

 

SUBBAGIAN.TATA 

USAHA 

KELOMPOK JABATAN 

  FUNGSIONAL 

SEKSI KARANTINA 

HEWAN 

SEKSI KARANTINA 

TUMBUHAN 

SEKSI PENGAWASAN 

 DAN PENINDAKAN 
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Tugas masing-masing struktur tersebut diatas adalah: 

1. Kepala ( Pimpinan BKP Kelas I Bandar Lampung ). 

a. Kepala mengatur pembagian tugas kegiatan operasional 

perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan 

keamanan hayati hewani dan nabati; 

b. Melaksanakan pengawasan Pejabat Fungsional dan 

perangkat Administrasi Balai Karantina Pertanian Kelas I 

Bandar Lampung; 

c. Menjaga agar penyelenggaraan perkarantinaan terselenggara 

dengan wajar dan seksama. 

 

2. Subbagian Tata Usaha 

Melaksanakan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan 

rencana, evaluasi dan pelaporan, serta urusan tata usaha dan 

rumah tangga. 

3. Seksi Karantina Hewan  

Mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan operasional 

karantina hewan, pengawasan keamanan hayati hewani, dan 

sarana teknik, serta pengelolaan sistem informasi dan 

dokumentasi. 

4. Seksi Karantina Tumbuhan  

Mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan operasional 

karantina tumbuhan, pengawasan keamanan hayati nabati, dan 

sarana teknik, serta pengelolaan sistem informasi dan 

dokumentasi. 

5. Seksi Pengawasan dan Penindakan  
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Mempunyai tugas melakukan pengawasan dan penindakan 

pelanggaran peraturan perundang- undangan di bidang karantina 

hewan dan karantina tumbuhan, serta pengawasan keamanan 

hayati hewani dan nabati. 

6. Kelompok Jabatan Fungsional 

a. Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Jabatan 

Fungsional Paramedik Veteriner mempunyai tugas :  

- Melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, 

perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan 

pembebasan media pembawa hama penyakit hewan 

karantina (HPHK);  

- Melakukan pemantauan daerah sebar HPHK;  

- Melakukan pembuatan koleksi HPHK;  

- Melakukan pengawasan keamanan hayati hewani;  

- Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan 

peraturan perundang- undangan yang berlaku.  

b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Organisme 

Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas :  

- Melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, 

perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan 

pembebasan media pembawa organisme pengganggu 

tumbuhan karantina (OPTK);  

- Melakukan pemantauan daerah sebar OPTK;  

- Pmelakukan pembuatan koleksi OPTK;  

- Melakukan pengawasan keamanan hayati nabati;  

- Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan 

peraturan perundang- undangan yang berlaku.  

c. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas 

melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan 

fungsional masing- masing berdasarkan peraturan 

perundang- undangan yang berlaku. 
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D. Jumlah Pegawai 

Jumlah Pegawai Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung 

Seluruhnya berjumlah 102 (Seratus dua) orang terdiri dari : 

 

 Jumlah Pegawai Menurut Golongan : 

 Golongan I = - Orang 

 Golongan II = 25 Orang 

 Golongan III = 67 Orang 

 Golongan IV = 10 Orang 

b

. 

 

Jumlah Tenaga Fungsional 

 Medik Veteriner = 9 Orang 

 POPT Ahli = 13 Orang 

 Paramedik Veteriner = 19 Orang 

 POPT Terampil = 18 Orang 

 Fungsional Umum = 38 Orang 

 Tenaga Teknis = 0 Orang 

 CPNS = 0 Orang 

c

. 

 

Jumlah Pejabat Struktural 

 Kepala = 1 Orang 

 Subbag Tata Usaha = 1 Orang 

 Seksi Karantina Hewan = 1 Orang 

 Seksi Karantina Tumbuhan = 1 Orang 

 Seksi Pengawasan dan Penindakan = 1 Orang 

ian kinerja Tahun 2014 
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BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

A. Visi dan Misi 

Penetapan visi, sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan 

suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak 

hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan 

organisasi itu selanjutnya. Di dalam kontek kehidupan bernegara, visi 

memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahan 

lingkungan, sehingga pemerintah pada umumnya dan instansi 

pemerintah pada khususnya dapat bergerak maju menuju masa depan 

yang lebih baik. Visi adalah gambaran yang menantang tentang 

keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. 

Sedangkan misi adalah jalan pilihan (the chosen track) suatu organisasi 

untuk menyediakan produk/jasa bagi masyarakat, dunia usaha dan 

pemerintah. Oleh karena itu visi dan misi Balai Karantina Pertanian 

Kelas I Bandar Lampung mengacu pada visi dan misi Badan Karantina 

Pertanian dengan penyesuaian yang menyangkut ruang lingkup bidang 

tugas, jangkauan wilayah kerja serta situasi dan kondisi strategis di 

Provinsi Lampung. 

 

1) Visi 

Sebagai titik tolak dari Rencana Strategis Badan Karantina 

Pertanian Tahun 2015 – 2019, dengan visi Badan Karantina 

Pertanian adalah “Menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercaya 

dalam Perlindungan Kelestarian Sumber Daya Hayati Hewan dan 

Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta 

Keamanan Pangan, maka visi Balai Karantina Pertanian Kelas I 

Bandar Lampung adalah “Terwujudnya Balai Karantina Pertanian 

Kelas I Bandar Lampung yang tangguh, profesional dan terpercaya”. 

Dari rumusan visi tersebut, yang dimaksud dengan tangguh adalah 
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mampu menjaga negara dari ancaman masuk dan tersebarnya 

HPHK & OPTK. Profesional adalah seluruh jajaran Balai Karantina 

Pertanian Kelas I Bandar Lampung diharapkan mampu menguasai 

bidang tugasnya karena memiliki pengetahuan dan keterampilan 

(hardskill) serta integritas/moralitas (softskill) yang memadai. 

Terpercaya artinya diharapkan setiap pelaksanaan kebijakan yang 

menjadi tanggung jawab Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar 

Lampung dapat dipercaya oleh pengguna (stakeholders). 

 

2) Misi 

a. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati  hewan dan 

tumbuhan; 

b. Melaksanakan ketentuan peraturan perundangan dibidang 

perkarantinaan secara konsisten, jujur dan transparan; 

c. Mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan 

perkarantinaan; 

d. Melakukan sertifikasi komoditas hewan dan tumbuhan untuk 

ekspor, impor dan antar area; 

e. Melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat dengan 

cepat, tepat, akurat, efektif dan efisien; 

f. Memfasilitasi kelancaran perdagangan, pemasaran agribisnis. 

 

B. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Balai 

Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung dibagi dalam 5 (lima) 

perspektif / sasaran strategis dengan indikator kinerja utama serta 

target pencapaiannya. 

1. Perspektif Proses Internal (Internal Process) 
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Tujuan 1 : 

Terwujudnya pelaksanaan tindakan karantina pertanian lingkup Balai 

Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung yang efektif dan 

efisien serta berkualitas sesuai peraturan perundangan yang berlaku 

sesuai rekomendasi serta standar nasional dan internasional yang 

ditetapkan. 

 

Sasaran Strategis : 

Tercegah masuknya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina 

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

negeri dan tersebarnya di dalam wilayah NKRI melalui provinsi 

Lampung sehingga nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian 

meningkat 

 

Indikator Kinerja 

Mempertahankan status bebas dan status area penyebaran HPHK 

dan OPTK melalui sertifikasi karantina 

 

2. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran (Capacity Building) 

 

Tujuan 1 : 

Terwujudnya good governance & clean government 

 

 

 

Sasaran Strategis : 

- Tersedianya SDM yang berkualitas, kompeten dalam dalam 

jumlah yang memadai; 

- Tersedianya kelembagaan dan perundang-undangan yang 

mendukung strategi 
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- Penyediaan sarana operasional yang optimal serta Teknologi  

dan Sistem Informasi yang handal dan terintegrasi; 

- Meningkatkan efektifitas pengendalian internal 

 

Indikator Kinerja 

Dukungan internal administrasi pengelolaan sertifikasi karantina 

pertanian 

 

Tujuan 2 : 

Meningkatnya dukungan aparatur pegawai & layanan perkantoran 

yang konsisten terhadap kebijakan, standar, teknik dan metoda 

karantina 

 

Sasaran Strategis : 

- Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan bimbingan teknis yang 

intensif dalam rangka meningkatkan kualitas perumusan 

kebijakan dan efektifitas operasional pelayanan 

- Melaksanakan dan meningkatkan kualitas operasional pelayanan 

dan pengawasan dengan tetap konsisten terhadap kebijakan dan 

prosedur 

- Meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan dan 

pengawasan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah 

dan profesional 

 

Indikator Kinerja 

- Tingkat kesesuaian dan ketersediaan SDM terhadap standar 

kompetensi dan beban kerja operasional; 

- Tingkat kesiapan infrastruktur IT; 
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- Peningkatan prosentase kesesuaian jumlah dan kualifikasi 

sarana operasional pelayanan dan pengawasan terhadap 

standar kebutuhan; 

- Opini laporan keuangan; 

- Kualifikasi laporan kinerja minimal BAIK; 

- Indeks kepuasan pelayanan internal. 

 

Tujuan 3 : 

Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang memadai 

 

Sasaran Strategis : 

- Tersedianya sarana dan prasarana untuk melaksanakan 

tindakan karantina dalam rangka pengawasan yang efektif dan 

kecepatan pelayanan pada masyarakat 

- Meningkatnya kualitas dan efektifitas pelayanan dan 

pengawasan karantina yang sangat ditentukan oleh 

kelengkapan, kualitas sarana dan prasarana operasional yang 

meliputi : gedung kantor pelayanan, instalasi karantina dan 

laboratorium, serta peralatan pemeriksaan lapangan maupun 

sarana kelengkapan operasional petugas 

- Tersedianya sarana operasional yang optimal serta tekhnologi 

dan sistem informasi yang handal dan terintegrasi 

 

Indikator Kinerja 

- Jumlah dan jenis sarana, tekhnologi informasi yang sesuai 

kebutuhan dan memadai 

- Pengembangan infrastruktur tanah, gedung/bangunan/instalasi 
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3. Perspektif Finansial 

 

Tujuan 1 : 

Mengukur tingkat akurasi perencanaan anggaran. 

 

Sasaran Strategis : 

Optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan anggaran 

 

Indikator Kinerja 

Terjadinya tingkat perolehan anggaran (DIPA) terhadap pagu 

indikatif 

 

C. Analisis Lingkungan Stratejik 

 

1. Faktor Internal 

 

Kekuatan 

1). Karantina Pertanian merupakan salah satu dari tiga unsur teknis: 

Custom, Immigration and Quarantine (CIQ) yang berdasarkan 

ketentuan internasional harus berada di tempat pemasukan dan 

pengeluaran; 

2). Keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional yaitu 

WTO, FAO, OIE, IPPC dan CODEC; 

3). Berdasarkan peraturan perundangan mempunyai tugas pokok 

dan fungsi melaksanakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan 

serta pengawasan keamanan hayati; 

4). Mempunyai landasan hukum yang kuat dalam operasionalnya 

yang terdiri dari Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, 

Peraturan Menteri, Keputusan Menteri serta Juklak, Juknis dan 

Manual; 
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5). Memiliki SDM terdiri dari Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, 

Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan/POPT, PPNS, 

Polsus dan Intelejen Karantina; 

6). Memiliki sarana dan prasarana operasional; 

7). Tersedianya dana. 

 

 

 

Kelemahan 

1). Masih rendahnya kompetensi sebagian SDM baik teknis maupun 

administrasi untuk melaksanakan kegiatan tupoksi secara 

profesional; 

2). Masih rendahnya kemampuan SDM dalam menguasai teknologi 

informasi, deteksi dan identifikasi OPT/OPTK dan HPH/HPHK 

serta cemaran berbahaya biologis, kimia dan fisik; 

3). Masih kurangnya sarana dan prasarana laboratorioum karantina 

hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; 

4). Pengelolaan SDM belum memadai khususnya pada tahap 

distribusi, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan karier 

pegawai; 

5). Masih rendahnya penindakan terhadap kasus pelanggaran 

peraturan karantina. 

 

2. Faktor Eksternal 

 

Peluang 

1). Persyaratan teknis (persyaratan karantina) dipergunakan sebagai 

instrument teknis perdagangan dunia; 

2). Kerjasama antara semua pihak yang terkait merupakan 

dukungan yang kuat bagi peningkatan kinerja dan 

pengembangan karantina pertanian; 

3). Dalam era otonomi fungsi penyelenggaraan karantina masih 

menjadi kewenangan pemerintah pusat. 
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Tantangan 

1). Reformasi birokrasi menuntut disiplin pegawai dan pelayanan 

kepada publik terus diarahkan kepada perbaikan dan 

penyempurnaan; 

2). Kebijakan Kementerian Pertanian untuk mendapatkan penilaian 

laporan keuangan dengan target Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP); 

3). Standar OIE/IPPC/CODEX sebagai acuan pelaksanaan 

karantina pertanian secara internasional; 

4). Penataan dan peningkatan kualitas SDM fungsional; 

5). Laboratorium yang belum terakreditasi ISO 17025 : 2008; 

6). Sistem informasi yang memadai untuk kesiapan menuju 

Indonesia National Single Window (INSW). 

 

D. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 

renstra, Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung menempuh 

berbagai strategi dengan cara: 

1. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dengan 

pendidikan, pelatihan dan penjejangan, magang, seminar, workshop 

dan rapat konsultasi; 

2. Meningkatkan kualitas dan jumlah sarana dan prasarana 

perkarantinaan; 

3. Melakukan optimalisasi pelaksanaan pemantauan daerah sebar 

OPTK/HPHK; 

4. Melakukan pembuatan koleksi OPT/OPTK dan HPH/HPHK dan 

media pembawa OPT/HPH; 

5. Mengembangkan teknologi dan sistem informasi; 

6. Meningkatkan penerapan peraturan perundangan dan kerjasama 

dengan berbagai pihak terkait; 
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7. Meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa karantina 

pertanian; 

8. Meningkatkan kualitas pengelolaan kepegawaian, barang, sarana, 

perlengkapan dan keuangan;  

9. Meningkatkan pengawasan dan penindakan atas pelanggaran 

peraturan perundangan karantina pertanian; 

10. Meningkatkan ketersediaan dan kesiapan Instalasi Karantina 

Tumbuhan / IKT dan Instalasi Karantina Hewan / IKH; 

11. Meningkatkan kompetensi pengelolaan Barang Milik Negara dan 

Keuangan (SAK BMN dan SAI) 

 

E. Indikator Kinerja Utama 

Sebagai tolok ukur keberhasilan dan kegagalan Balai Karantina 

Pertanian Kelas I Bandar Lampung secara umum telah ditetapkan 

Indikator Kinerja Utama sebagai berikut: 

1. Efektifitas pengendalian risiko masuk, tersebar dan keluarnya HPHK 

dan OPTK 

2. Efektifitas pelaksanaan tindakan karantina yang berkualitas sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai standar 

dan rekomendasi yang ditetapkan baik standar nasional dan 

internasional. 

3. Efektifitas penyelenggaraan laboratorium yang berkualitas dalam 

mendukung efektifitas penilaian dan pengendalian resiko di tempat 

pemasukan dan pengeluaran 

4. Tingkat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan cara 

yang efisien dan efektif 

5. Tingkat kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian 

6. Tersedianya sarana dan prasarana untuk melaksanakan tindakan 

karantina dalam rangka pengawasan yang efektif dan kecepatan 

pelayanan pada masyarakat 
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F. Perjanjian kinerja 

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang 

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas 

dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan 

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Melalui perjanjian 

kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan 

antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu 

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang 

tersedia.  

 

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja ini adalah sebagai wujud nyata 

komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk : Meningkatkan 

integritas, akuntabilitas, transparansi,dan kinerja aparatur negara; 

Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur 

negara sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian 

tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian 

penghargaan dan sanksi; Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk 

melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas 

perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah; Sebagai dasar 

dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. 

 

Perjanjian kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang 

telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah 

proses anggaran (budgeting process) selesai. Aktualisasi kinerja 

sebagai realisasi perjanjian kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas 

kinerja (performance accountability report).  

 

Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung telah 

menandatangani Kontrak Kinerja dengan Kepala Badan Karantina 

Pertanian pada tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut: 
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Perjanjian kinerja Tahun 2016 Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar 

Lampung 

Sasaran 

Kegiatan(1) 
Indikator Kinerja (2) Target (3) 

Meningkatnya 

tindakan karantina 

Persentase sertifikasi media 

pembawa yang dilalulintaskan melalui 

tempat pemasukan dan pengeluaran 

yang telah ditetapkan 

100% 

Persentase deteksi HPHK dan OPTK 

pada media pembawa yang 

dilalulintaskan melalui tempat 

pemasukan dan pengeluaran yang 

telah ditetapkan  

100% 

Tersedianya sarana 

dan prasarana 

perkarantinaan yang 

memadai 

Persentase sarana dan prasarana 

yang sesuai kebutuhan dan memadai 

100% 

 

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016 adalah Rp.34.200.024.000,- 

(setelah revisi dan APBN-P) 



LAKIP BKP Kls I Bandar Lampung 2016  

 

Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan   35 

 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN 

 

A. Hasil Pengukuran Kinerja 

 

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan 

capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan 

dalam perencanaan strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi 

indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian target masing-

masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir 

Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator kinerja didasarkan pada 

kelompok : masukan (input), proses (process), keluaran (output) dan 

hasil (outcomes). Sedangkan satuan pengukuran masing-masing 

indikator ditetapkan dalam bentuk : orang, unit, tahun dan sebagainya. 

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana 

Strategis Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung Tahun 

2015 – 2019. 

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 

Sasaran 

Kegiatan(1) 
Indikator Kinerja (2) 

Target   

(3) 

Realisasi 

(4) 

Capaian 

Kinerja% 

(5) 

Meningkatnya 

tindakan 

karantina 

Persentase sertifikasi 

media pembawa yang 

dilalulintaskan melalui 

tempat pemasukan dan 

pengeluaran yang telah 

ditetapkan 

100% 

(40.000 

kali) 

140% 

(56.098 

kali) 

140% 

Persentase deteksi 

HPHK dan OPTK pada 

media pembawa yang 

dilalulintaskan melalui 

tempat pemasukan dan 

pengeluaran yang telah 

100% 2 keg 100% 
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Sasaran 

Kegiatan(1) 
Indikator Kinerja (2) 

Target   

(3) 

Realisasi 

(4) 

Capaian 

Kinerja% 

(5) 

ditetapkan  

Tersedianya 

sarana dan 

prasarana 

perkarantinaan 

yang memadai 

Persentase sarana dan 

prasarana yang sesuai 

kebutuhan dan memadai 

100% 90% 90% 

 

 

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016 adalah Rp. 34.200.024.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016  Rp. 32.141.950.103,-  

atau sebesar 93,96 % dari pagu anggaran. 

 

Total jumlah capaian jumlah sertifikat karantina impor, ekspor dan antar 

area terhadap media pembawa OPTK dan HPHK melalui pelaksanaan 

tindakan karantina pada BKP Kelas I Bandar Lampung sebesar 56.098 kali 

yang merupakan jumlah komulatif frekuensi kegiatan di seluruh wilayah 

kerja Balai Karantina Pertanian Kelas Bandar Lampung. Frekuensi dan 

jumlah yang relatif tinggi meskipun jenis media pembawanya tidak variatif. 

Kegiatan Impor ekspor dan antar area di wilayah kerja BKP Kelas I Bandar 

Lampung dapat dilihat pada tabel dibawah ini.  

 

Wilayah Kerja 
Frekuensi Sertifikasi 

Jumlah Impor DM Ekspor DK SR 

Media Pembawa HPHK 

 

       

Pel. Laut Panjang 418 - 2 - - 420 

Pel. Penyeberangan Bakauheni - 3.496 - 34.343 - 37.839 

Bandara Radin Intan II Branti - 947 3 1.058 - 2.008 

Kantor Pos Bandar Lampung - - 31 - - 31 
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Wilayah Kerja 
Frekuensi Sertifikasi 

Jumlah Impor DM Ekspor DK SR 

Jumlah Sub Total 418 4.443 36 35.401 - 40.298 

Media Pembawa OPTK       

Pel. Laut Panjang 745 66 7.092 84 2 7.989 

Pel. Penyeberangan Bakauheni - 3.713 - 567 - 4.280 

Bandara Radin Intan II Branti - 66 - 2.182 - 2.248 

Kantor Pos Bandar Lampung - - 1.283 - - 1.283 

Jumlah Sub Total       745 3.845      8.375    2.833      2    15.800 

Jumlah Total 1.163 8.288 8.411 38.234 2 56.098 

 

B. Analisis Capaian Kinerja 

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 terdiri dari 3 (tiga) 

Indikator kinerja yang dapat diukur secara kuantitatif, maka hasil 

tersebut mendukung sasaran strategik. Capaian kinerja (performance 

results) selama tahun 2016 masing - masing sasaran dan indikator 

kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Sasaran dalam Perspektif Proses Internal (Internal Process) 

Sasaran Strategis :“Tercegah masuknya dan tersebarnya Hama 

Penyakit Hewan Karantina (HPHK) serta Organisme Pengganggu 

Tumbuhan Karantina (OPTK) dari luar negeri dan dari suatu area ke 

area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, mencegah 

keluarnya HPHK dan OPTK tertentu dari wilayah Negara Republik 

Indonesia melalui Provinsi Lampung sehingga nilai tambah dan daya 

saing komoditas pertanian meningkat”. Dengan Indikator kinerja 

“masih bebas dan status area penyebaran HPHK dan OPTK melalui 

sertifikasi karantina”  yang telah dilakukan dengan capaian target 

sertifikasi sebesar 58.241 kali, maka dapat disimpulkan bahwa 

sasaran ini berhasil dilaksanakan. 
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Sasaran Strategis : Tercegah masuknya Organisme Pengganggu 

Tumbuhan Karantina (OPTK) dan Hama Penyakit Hewan Karantina 

(HPHK) dari luar negeri dan tersebarnya di dalam wilayah NKRI 

melalui provinsi Lampung sehingga nilai tambah dan daya saing 

komoditas pertanian meningkat 

Indikator Kinerja adalah jumlah pengujian laboratorium Balai 

Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung. Realisasi jumlah 

pengujian laboratorium sebesar 28.179 sampel atau sebesar 

104,36% dari target yang ditetapkan sebesar 27.000 sampel 

 

 

2. Sasaran dalam Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran 

(Capacity Building) 

Sasaran Strategis : “Penyediaan sarana operasional yang optimal 

serta teknologi  dan sistem informasi yang handal dan terintegrasi; 

Meningkatkan efektifitas pengendalian internal. Dengan indikator 

kinerja “Dukungan internal administrasi pengelolaan sertifikasi 

karantina pertanian”. Realisasi dukungan internal administrasi 

pengelolaan sertifikasi karantina pertanian mencapai 12 bulan atau 

sebesar 100% 

Sasaran Strategis: “Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan 

bimbingan teknis yang intensif dalam rangka meningkatkan kualitas 

perumusan kebijakan dan efektifitas operasional pelayanan; 

Melaksanakan dan meningkatkan kualitas operasional pelayanan 

dan pengawasan dengan tetap konsisten terhadap kebijakan dan 

prosedur; Meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan dan 

pengawasan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah 

dan profesional. Dengan indikator kinerja “Tingkat kesesuaian dan 

ketersediaan SDM terhadap standar kompetensi dan beban kerja 

operasional; Tingkat kesiapan infrastruktur IT; Peningkatan 
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prosentase kesesuaian jumlah dan kualifikasi sarana operasional 

pelayanan dan pengawasan terhadap standar kebutuhan; Opini 

laporan keuangan; Kualifiaksi laporan kinerja minimal BAIK; Indeks 

kepuasan pelayanan internal. Realisasi dukungan aparatur pegawai 

dan layanan perkantoran mencapai 12 bulan atau sebesar 100% 

Sasaran Strategis :“Tersedianya sarana dan prasarana untuk 

melaksanakan tindakan karantina dalam rangka pengawasan yang 

efektif dan kecepatan pelayanan pada masyarakat; Meningkatnya 

kualitas dan efektifitas pelayanan dan pengawasan karantina yang 

sangat ditentukan oleh kelengkapan, kualitas sarana dan prasarana 

operasional yang meliputi: gedung kantor pelayanan, instalasi 

karantina dan laboratorium, serta peralatan pemeriksaan lapangan 

maupun sarana kelengkapan operasional petugas; Tersedianya 

sarana operasional yang optimal serta tekhnologi dan sistem 

informasi yang handal dan terintegrasi. Dengan indikator kinerja 

“Jumlah dan jenis sarana, tekhnologi informasi yang sesuai 

kebutuhan dan memadai; Pengembangan infrastruktur tanah, 

gedung/bangunan/instalasi. Capaian realisasi jumlah dan jenis 

sarana, teknologi informasi yang sesuai kebutuhan dan memadai 

sebesar 103 unit atau mencapai 86%; sedangkan realisasi 

pengembangan infrastruktur tanah, gedung/bangunan/instalasi 

sebesar 7.700 m2 atau mencapai 92%. 

 

3. Perspektif Financial 

Sasaran Strategis: “Optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan 

anggaran” dengan indikator tingkat perolehan anggaran (DIPA) sebesar 

Rp. 34.200.024.000,- terhadap pagu indikatif sebesar Rp. 

47.960.856.000.,- sasaran ini mencapai 71,31%  dari target yang 

ditetapkan sebesar 100%, hal ini terkait dengan kebijakan pemerintah 

dalam rangka penghematan anggaran. 
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C. Akuntabilitas Keuangan 

Anggaran Belanja Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung 

pada TA 2016 adalah sebesar Rp. 34.200.024.000.- dengan realisasi 

sebesar Rp. 32.141.950.103. Nilai realisasi belanja tersebut terdiri dari 

Belanja Pegawai sebesar Rp. 7.095.259.575,-, Belanja Barang sebesar 

Rp. 8.756.295.462  ,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 16.283.570.209,- 

dengan realisasi keseluruhan sebesar 93,96% dari pagu anggaran. 

Sedangkan rincian menurut program kegiatan dan ouput adalah 

sebagai berikut : 

Kode 

Kegiatan 

  Uraian  

kegiatan 
Anggaran 

Realisasi 

Belanja Bruto 

Pengem-

balian 

Realisasi 

Belanja Neto 
(%) 

1823.101 Layanan 

Sertifikasi 

Karantina 

Pertanian dan 

pengawasan 

keamanan 

hayati 

3.851.802.000 3.701.585.733 150.216.267 3.701.585.733 96 

1823.102 Layanan 

Sertifikasi 

Karantina 

Pertanian 

Ekspor 

352.000.000 324.870.000 - 324.870.000 100 

1823.994 Layanan 

Perkantoran 

11.993.892.000 11.831.924.161 - 11.831.924.161 99 

1823.995 Kendaraan 

bermotor 

931.400.000 913.127.000 18.273.000 390.100.000 98 

1823.996 

 

Perangkat 

pengolah data 

dan 

Komunikasi 

300.167.000 299.400.000 - 299.400.000 100 

1823.997 Peralatan dan 

Fasilitas 

Perkantoran 

1.253.090.000 747.813.000 505.277.000 747.813.000 60 

1823.998 Gedung/Bang

unan 

15.544.673.000 14.323.230.209 1.221.442.791 14.323.230.209 92 

JUMLAH 34.200.024.000 32.141.950.103 1.895.209.058 32.141.950.103 93,96 
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Indikator keberhasilan Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar 

Lampung dalam meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur 

kepada masyarakat adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dengan hasil 

sangat baik yaitu 87,75 % (Sangat Baik). 

Grafik Realisasi Anggaran per Belanja 

Kegiatan BKP Kelas I Bandar Lampung s.d. 31 Desember 2016 
 

 

 

Grafik Realisasi Anggaran per Output Kegiatan BKP Kelas I Bandar 

Lampung s.d. 31 Desember 2016 
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BAB IV PENUTUP 

 

Laporan akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Balai Karantina Pertanian Kelas 

I Bandar Lampung Tahun 2016 ini merupakan bentuk pertaggungjawaban 

Pelaksanaan anggaran dan kegiatan aparatur negara. 

Secara umum tujuan, sasaran dan kegiatan Satuan Kerja Balai Karantina 

Pertanian Kelas I Bandar Lampung Tahun 2016 dapat dilaksanakan 

dengan baik, hal ini sekaligus menunjukan adanya komitmen untuk 

mewujudkan visi dan misi Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar 

Lampung. Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, 

telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Balai Karantina 

Pertanian Kelas I Bandar Lampung untuk meningkatkan kinerja di masa-

masa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah 

penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar 

memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu keberhasilan. 

 

Mengenai keberhasilan, hambatan dan cara pemecahan masalahnya dapat 

dilihat sebagai berikut: 

A. Keberhasilan 

Keberhasilan yang telah dicapai antara lain : 

1. Mampu mempertahankan status bebas terhadap penyebaran OPTK 

dan HPHK di Provinsi Lampung melalui sertifikasi karantina yang 

dilakukan terhadap kegiatan importasi dan domestik masuk dengan 

jumlah sertifiksasi sebesar 56.098 kali yang merupakan jumlah 

komulatif frekuensi kegiatan di seluruh wilayah kerja Balai Karantina 

Pertanian Kelas I Bandar Lampung 

2. Tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan Balai Karantina 

Pertanian Kelas I Bandar Lampung ditunjukkan dengan nilai IKM 

87,75 % (Sangat Baik); 
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3. Meningkatnya daya saing ekspor karantina pertanian dengan tidak 

adanya barang ekspor yang ditolak di negara tujuan; 

4. Bertambahnya sarana dan prasarana penunjang operasional kantor; 

5. Meningkatnya kualitas SDM dengan telah diikutsertakan pegawai 

dalam kegiatan pendidikan, pelatihan serta pengembangan pegawai. 

6. Sistem pelayanan PPK (Permohonan Pemeriksaan Karantina) online 

semakin baik dan dapat dilaksanakan oleh pengguna jasa, untuk 

seluruh permohonan impor dan sebagian untuk pelayanan ekspor. 

 

B. Hambatan/masalah 

Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain: 

1. Sumber Daya Manusia (tenaga fungsional) belum 

seimbang/proporsional dibandingkan dengan beban kerja 

operasional terutama untuk pelayanan 24 jam di wilayah kerja 

Bakauheni. 

2. SDM yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang laboratorium  

saat ini masih dalam jumlah yang terbatas, sehingga dikhawatirkan 

akan mengganggu Status Akreditasi Laboratorium di masa akan 

datang. 

3. Instalasi Karantina Hewan Tarahan sebagai sarana dalam 

melaksanakan Tindakan Karantina Hewan saat ini lokasinya sudah 

tidak lagi ideal karena berada di sekitar lokasi pemukiman sehingga 

berpotensi menimbulkan masalah sosial. 

 

C. Pemecahan Masalah 

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara : 
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1. Balai karantina pertanian kelas I Lampung mengajukan permohonan 

dalam mengajukan penambahan jumlah pegawai pejabat fungsional 

khusus medik dan paramedik veteriner. 

2. Diperlukan program dalam meningkatkan jumlah personel dengan 

kompetensi khusus. 

3. Mempriortaskan penggunaan kandang IKH milik Swasta dalam 

melaksanakan tindakan karantina hewan serta mengusulkan 

penyediaan IKH milik pemerintah yang baru, sebagai pengganti 

(reushlagh) dengan IKH Tarahan saat ini, mengingat frekuensi 

kegiatan importasi hewan yang semakin tinggi di Balai Karantina 

Pertanian kelas I Bandar Lampung. 
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LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

FORMULIR PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016 
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