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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan 

hidayahNya, kami dapat menyusun  Rencana Kinerja Tahunan TA. 2017. RKT TA. 2017 

disusun sebagai gambaran rencana pencapaian kinerja Balai Karantina  Pertanian Kelas I 

Bandar Lampung pada tahun 2017. 

Rencana Kerja Tahunan TA. 2017 ini menyajikan perencanaan kegiatan yang akan 

dilaksanakan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung sebagai salah satu 

bentuk implementasi terhadap VISI dan MISI serta Kebijakan Badan Karantina Pertanian 

pada khususnya dan Kementerian Pertanian pada umumnya demi tercapainya Tujuan 

Nasional.   

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada seluruh jajaran pegawai Balai Karantina Pertanian Kelas I  Bandar 

Lampung atas peran serta dan kerja kerasnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi 

juga kepada pengguna jasa karantina dan masyarakat yang peduli terhadap 

perkarantinaan dan telah berperan serta dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung yang berada di pintu gerbang 

antara pulau sumatera dan pulau jawa sebagai UPT yang Tangguh dan Terpercaya. 

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Tahunan ini masih jauh dari kesempurnaan, 

sehingga kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna 

penyempurnaan pelaksanaan  Tugas Pokok dan Fungsi dan pencapaian visi dan Misi 

sehingga pelayanan kepada publik dapat lebih optimal. 

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Rahmat, Taufik serta 

Hidayah Nya kepada kita semua. Amin 

    

       Bandar Lampung,   Januari 2017 

           Kepala Balai 

 

              Drh. Bambang Erman 
       NIP. 19600613 198603 1 001 

 

 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada RPJM Tahap-3 (2015 - 2019), sektor pertanian masih menjadi sektor penting 

dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut 

digambarkan dalam kontribusi nyata pada penyediaan bahan pangan dan bahan 

baku industri kecil dan menengah, penyumbang nyata Produk Domestik Bruto 

(PDB), penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan 

rumah tangga pedesaan, penyediaan bahan pakan dan bio-energi, serta berperan 

dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. 

 

Sejalan dengan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015 - 2045, 

pembangunan sektor pertanian dalam lima tahun ke depan (2015 - 2019) akan 

mengacu pada paradigma pertanian untuk pembangunan (agriculture for 

development) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak 

transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup aspek 

demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tata kelola 

pembangunan. 

 

Sasaran pembangunan pertanian ke depan yang disesuaikan dengan cakupan 

pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala yang lebih besar guna 

mengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan 

mencermati hasil evaluasi selama periode lima tahun terakhir dan perubahan 

paradigma sebagaimana tertuang dalam SIPP, maka sasaran strategis 

Kementerian Pertanian adalah : (1) peningkatan ketahanan dan kedaulaatan 

pangan; (2) peningkatan nilai tambah, daya saing ekspor dan subtitusi impor; (3) 

penyediaan dan peningkatan bahan baku bio-industri dan bio-energi; serta (4) 

peningkatan kesejahteraanpetani. 

 

Dengan demikian, keberadaan karantina pertanian tidak terlepasdari strategi 

pemerintah untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan 

tumbuhan melalui penyelenggaraan perkarantinaan.Dalam perkembangan 

perencanaan dan strategi pembangunan nasional, karantina pertanian memegang 

peran besar dalam mendukung kebijakan ketahanan atau kedaulatan pangan 

melalui mitigasi gangguan terhadap peningkatan produksi dan produktifitas 

komoditi pertanian dalam kerangka membangun ketahanan pangan. 

Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan merupakan salah satu faktor 

strategis yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan perwujudan kedaulatan 

pangan nasional.Oleh sebab itu, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang 

baik (good governance) di bidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan diperlukan 

guna mewujudkan pencapaian sasaran strategis Kemeterian Pertanian, yakni 

peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan nilai tambah dan daya saing. 



 

Dinamika lingkungan strategis pembangunan di Indonesia turut mempengaruhi 

perkembangan tugas dan fungsi Badan Karantina Pertanian. Setidaknya terdapat 3 

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

Pertama, aspek fundamental (mendasar), yakni bagaimana tugas, fungsi dan peran  

Badan Karantina Pertanian mampu memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan 

dan arah pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015 - 2019; Kedua, 

aspek esensial (penting), yakni bagaimana tugas dan fungsi ini mampu 

meningkatkan ketahanan pangan nasional dan daya saing bangsa; serta Ketiga, 

aspek kekinian, yakni kemampuan Badan Karantina Pertanian mengikuti dinamika 

lingkungan strategis organisasi, khususnya untuk menyelaraskan diri dengan visi 

dan misi kepemimpinan nasional. 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Relevansi Misi & Fungsi Badan Karantina Pertanian 

 

 

Gambar 1 di atas menjelaskan bagaimana ketiga aspek tersebut menjadikan 

keberadaan dan misi Badan Karantina Pertanian memliki keterkaitan erat dengan 

pencapaian RPJMN 2015-2019, yakni keterkaitannya dengan upaya mendukung 

agenda pembangunan ekonomi di bidang ketahanan pangan.  

 

Aktualisasi peran Badan Karantina Pertanian untuk berkontribusi guna 

mengimplementasikan kebijakan ketahanan pangan nasional yakni melalui 

peningkatan ketersediaan pangan, kualitas distribusi pangan dan aksesbilitas 

masyarakat terhadap pangan, peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi 

masyarakat, serta mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan. 
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Renstra adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang berisi visi, misi, nilai-

nilai, tujuan dan strategi yang disusun sesuai sistem etika paket pedoman reformasi 

di bidang perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan pemerintah dengan 

mempertimbangakan aspek-aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi dan 

mungkin akan mempengaruhi keberhasilan mencapai tujuan yang ditetapkan. 

 

Rencana Strategi Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung  yang 

selanjutnya disebut BKP Kelas I Bandar Lampung ini disusun dalam rangka 

mendukung upaya implementasi reformasi perencanaan dan penganggaran 

berbasis kinerja dengan perspektif jangka menengah sesuai dengan amanat 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  dan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem  Perencanaan Pembangunan 

Nasional (SPPN). 

 

Renstra BKP Kelas I Bandar Lampung  merupakan salah satu wujud operasional 

dari visi, misi dan strategi Badan Karantina Pertanian. Oleh karena itu, Renstra 

BKP Kelas I  Bandar Lampung  merupakan satu kesatuan dari Renstra Badan 

Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian dalam rangka mewujudkan amanat 

yang tertuang dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN 

2014 - 2019 ). 

 

Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, 

Tumbuhan, pemerintah Indonesia telah menentukan pilihan bahwa salah 

satustrategi untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan, 

tumbuhan adalah melalui penyelenggaraan perkarantinaan.  BKP Kelas I Bandar 

Lampung ditetapkan sebagai instansi yang melaksanakan tugas perkarantinaan 

hewan dan tumbuhan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

 

Agar tujuan perkarantinaan hewan dan tumbuhan tercapai sesuai dengan harapan 

pemberi kewenangan, kebutuhan masyarakat, dan untuk memenuhi kewajiban 

penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di bidang perkarantinaan hewan dan 

tumbuhan, maka dibuatlah sebuah dokumen perencanaan jangka menengah (lima 

tahunan) yaitu Renstra BKP Kelas I Bandar Lampung. 

 

Dokumen Rencana Strategi selanjutnya akan menjadi pedoman dalam: 

a. Penyusunan rencana kinerja (performance plan); 

b. Penyusunan rencana kerja dan anggaran (workplan dan budget); 

c. Menyusun penetapan kinerja (performance agreement); 

d. Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan BKP 

Kelas I  Bandar Lampung; dan 

e. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP). 

 

 

 

 



B. Tujuan  

Penetapan Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2017 bertujuan agar penilaian 

dan pencapaian kinerja dapat terukur secara kuantitatif. Sehingga jelas pencapaian 

tujuan kinerja unit pelaksana teknis serta dapat dilakukan evaluasi secara menyeluruh 

baik dari sisi perencanaan kegiatan dan anggaran maupun dari pelaksanaannya.  

 

Selain itu Rencana Kerja Tahunan juga diarahkan pada tercapainya prinsip-prinsip 

Anggaran Berbasis Kinerja yang efektif, efisien dan ekonomis.Input akan selalu 

berhubungan dengan output, dimana output sebagai tujuan kegiatan didalamnya 

terkandung indikator-indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan agar besaran input 

dapat dirumuskan sesuai dengan kebutuhan outputnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Dalam rangka mendukung pelaksanan tugas pokok dan fungsi karantina pertanian maka 

Badan Karantina Pertanian melakukan perencanaan dan pengawasan terhadap semua 

kegiatan yang dilaksanakannya. Berkaitan dengan hal tersebut maka Balai Karantina 

Pertanian Kelas I Bandar Lampung sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Badan Karantina 

Pertanian menyelaraskan kegiatan-kegiatannya dengan program-program pemerintahan 

cq. Badan Karantina Pertanian.  

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 22/Permentan/OT.140/4/2008 

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

Kedudukan Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Balai Karantina Pertanian Kelas I  

Bandar Lampung Bertanggung Jawab kepada Badan Karantina Pertanian. Dalam kaitan 

tugas tersebut di atas maka Balai karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung secara 

langsung memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan produksi, melalui upaya 

pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK/ OPTK ke dan dari wilayah negara Republik 

Indonesia sekaligus berkaitan erat dengan upaya ketahanan pangan, dalam peningkatan 

nilai tanbah dan daya saing melalui kegiatan sertifikasi kesehatan komoditas pertanian 

ekspor dan antar pulau dalam perdagangan. 

Adapun tugas pokok Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung adalah : 

1. Melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan dalam 

mencegah masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan 

Organisme Pengganggu  Tanaman Karantina (OPTK) dari luar negeri dan antar area 

di dalam negeri serta keluar dan tersebarnya HPHK dan OPTK tertentu yang 

dipersyaratkan negara tujuan. 

2. Melaksanakan kegiatan pengawasan keamanan hewani, hayati dan keamanan 

pangan. 

3. Melaksanakan ketentuan internasional dalam kerangka Sanitary dan Phytosanitary 

(SPS) Perdagangan Internasional. 

Sedangkan fungsi pokok Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung adalah : 

1. Pelaksanaan tindakan karantina berupa tindakan 8P (Pemeriksaan, Pengasingan, 

Pengamatan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan dan Pembebasan) 

terhadap Media Pembawa OPT/OPTK tanaman pangan, hortikultura dan tanaman 

perkebunan;  



2. Pemantauan daerah sebar OPT/OPTK tanaman pangan, hortikultura dan tanaman 

perkebunan;  

3. Pembuatan koleksi OPT/OPTK tanaman pangan, hortikultura dan tanaman 

perkebunan;  

4. Pengelolaan laboratorium karantina tumbuhan tanaman pangan, hortikultura dan 

perkebunan; 

5. Pengelolaan data, informasi serta dokumentasi kegiatan operasional perkarantinaan 

tumbuhan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;  

6. Pelayanan teknis kegiatan operasional perkarantinaan tumbuhan tanaman pangan, 

hortikultura dan perkebunan;  

7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;  

Perlu diketahui bersama bahwa Wilayah Kerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar 

Lampung meliputi : 

1. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Panjang 

2. Wilayah Kerja Bandar Udara Radin Inten II Beranti 

3. Wilayah Kerja Kantor Pos  Bandar Lampung 

4. Wilayah Kerja Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni 

Dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 22/Kpts/OT.140/4/2008 

tanggal 3 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan 

Karantina Pertanian, maka terjadi penggabungan dari Balai Karantina Tumbuhan Kelas I 

Panjang dan Balai Karantina Hewan Panjang menjadi Balai Karantina Pertanian Kelas I 

Bandar Lampung dan susunan organisasi sebagai berikut : 

a. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung (Esselon III/A) 

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Esselon IV/A) 

c. Kepala Seksi Karantina Tumbuhan (Esselon IV/A) 

d. Kepala Seksi Karantina Hewan (Esselon IV/A) 

e. Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan (Esselon IV/A) 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

A. Visi 

Menjadi instansi yang modern dan terpercaya dalam perlindungan kelestarian 

sumberdaya alam hayati hewani dan nabati serta pengawasan keamanan pangan 

di Provinsi Lampung serta provinsi lainnyadi pulau Sumatera. 

 

Pengertian Modern dan Terpercaya dikandung maksud sebagai berikut:  

Modern : 

Penyelenggaraan karantina pertanian untuk selalu mengikuti perkembangan 

teknologi untuk menyajikan data dan sarana pelayanan terkini. 

Terpercaya : 

Keberhasilan BKP Kelas I Bandar Lampung   berkaitan dengan peran serta 

masyarakat dan mitra kerja baik di dalam maupun di luar negeri, oleh karena itu 

setiap kebijakan dan tindakan BKP Kelas I  Bandar Lampung  perlu mendapat 

kepercayaan yang tinggi. Kepercayaan akan diperoleh antara lain melalui 

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang perkarantinaan dan 

pengawasan keamanan hayati. 

B. Misi  

          Misi merupakan perwujudan visi ke depan yang dapat diwujudkan dengan: 

 

a. Melaksanakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan untuk melindungi 

kelestarian sumberdaya   alam hayati hewani dan nabati Di Provinsi Lampung 

dan sekitarnya. 

b. Mendukung terwujudnya keamanan pangan di Provinsi Lampung dan 

sekitarnya. 

c. Meningkatkan citra dan kualitas pelayanan publik. 

d. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka akselerasi ekspor 
komoditas pertanian di Provinsi Lampung  dan sekitarnya. 
 

C. Tujuan  

Visi dan Misi memiliki sifat yang relatif sulit diukur oleh karena itu perlu diturunkan / 

diderivasi menjadi tujuan dan sasaran strategis. Tujuan merupakan pernyataan  

tentang apa yang ingin dicapai oleh BKP Kelas I  Bandar Lampung  dalam kurun 

waktu 5 tahun ke depan.  

Sesuai sifat tugas dan fungsi BKP Kelas I Bandar Lampung  yaitu melaksanakan 

perkarantinaan hewan dan tumbuhan, maka hasil yang dapat digambarkan adalah 

tingkat efektivitas penyelenggaraannya. Tujuan BKP Kelas I Bandar Lampung 2015 

- 2019, adalah :  

 

 



a. Melindungi hewan dan tumbuhan beserta produk turunannya dari ancaman 

masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina, Organisme 

Pengganggu Tumbuhan Karantina dari luar negeri ke dalam negeri, dari dalam 

negeri ke luar negeri dan pemasukan/pengeluaran antar area di dalam negeri 

melalui sertifikasi karantina hewan dan karantina tumbuhan; 

b. Menyelenggarakan perkarantinaan secara efektif, efisien dan akuntabel; 

c. Meningkatkan teknik dan metode karantina sesuai dengan kemajuan teknologi; 

d. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait; 

e. Meningkatkan “Public Awarenace” peran serta masyarakat dalam keperdulian 

kepada tugas fungsi karantina hewan dan tumbuhan dengan kegiatan 

sosialisasi dan koordinasi pengawasan dengan stake holder; 

f. Meningkatkan kemampuan teknis dan administrasi sumberdaya   manusia yang 

ada di BKP Kelas I  Bandar Lampung; 

g. Memetakan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme 

Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) di wilayah pemantauan Balai 

Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung  melalui kegiatan pemantauan 

HPHK dan OPTK; 

h. Melengkapi sarana dan prasarana guna menunjang kelancaran pelaksanaaan 

pelayanan operasional karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan 

keamaan hayati hewani dan nabati; 

i. Mempertahankan status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). 

 

D. Sasaran 

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan dengan arah  yang lebih 

terukur. Sasaran strategis BKP Kelas I Bandar Lampung  terbagi dalam 2 (dua) 

kelompok utama yaitu sasaran prioritas misi dan sasaran  prioritas pengembangan 

sumberdaya. Prioritas misi berorientasi pada proses internal utama yang berkaitan 

dengan tugas pokok yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan, prioritas 

misi berkontribusi langsung pada pencapaian tugas pokok BKP Kelas I  Bandar 

Lampung . Sedangkan strategi pengembangan sumberdaya berkaitan dengan 

dukungan manajemen yang mendukung langsung pencapaian sasaran prioritas 

misi. Strategi pengembangan sumberdaya atau lazim juga disebut ‘capacity 

building’ berhubungan dengan perencanaan teknis secara umum, penyediaan dan 

pelaksanaan anggaran yang optimal, pengelolaan  asset, sumberdaya informasi, 

kelembagaan dan peraturan perundangan yang secara prinsip melandasi 

operasional perkarantinaan.  

 

 

 

 

 



E. Kebijakan  

Kami bertekad untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik guna 

mewujudkan pelayanan prima menuju “Good Goverment dan Clean Governance” 

dengan: 

a. tetap menjaga komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai; 

b. memberi keteladanan kepada sesama; 

c. bertindak secara profesional;  

d. meningkatkan jiwa integritas yang tinggi; dan 

e. disiplin dalam melaksanakan tugas setiap saat. 

 

F. Strategi 

Melaksanakan dan meningkatkan efektifitas pelayanan karantina dan pengawasan 

keamanan hayati dalam rangka mencegah masuk, menyebar dan keluarnya HPHK, 

OPTK dan bahan pangan yang tidak sehat/aman. 

 

Sasaran Strategis Prioritas Misi:  

 

a. meningkatnya kemampuan teknis petugas fungsional karantina hewan dan 

tumbuhan dalam pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan dan 

pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati; 

b. meningkatnya kesadaran stake holder pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya tentang peran, tugas dan fungsi karantina hewan dan tumbuhan; 

c. meningkatnya etos kerja pegawai baik dari segi kecerdasan spiritual dan 

mengelola kecerdasan emosional dalam rangka memberikan pelayan prima 

kepada pengguna jasa karantina hewan dan tumbuhan; 

d. menurunnya keluhan negatif dari pengguna jasa karantina hewan dan 

tumbuhan yang ditandai dengan nilai indek kepuasan masyarakat yang 

menunjukkan angka baik; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

A. Program 

Sesuai sasaran program BARANTAN sebagai dasar pelaksanaan kegiatan 

perkarantinaan pertanian yaitu : 

“Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan 

Keamanan Hayati”. 

 

B. Kegiatan 

Sebagai turunan dari Program yang telah ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian, 

kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu “Kegiatan 

Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan 

Keamanan Hayati”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 1. 

RENCANA KINERJA TAHUNAN 

BADAN KARANTINA PERTANIAN 

 

Unit Pelayanan Teknis : Balai Karantina Pertanian Kelas I Lampung 

Tahun Anggaran :  2017 

 

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target 

1 2 3 4 

1. Meningkatnya Tindakan 

Karantina   

Jumlah sertifikat karantina impor, 

ekspor dan antar area terhadap media 

pembawa OPTK dan HPHK melalui 

pelaksanaan tindakan karantina  

100 % 

Jumlah dukungan operasional 

pemantauan OPTK / HPHK  

2 Keg 

Jumlah pengujian Laboratorium          27.000                 

Sampel 

Jumlah dukungan operasional 

koordinasi pengawasan  

3 Keg 

Dukungan internal Administrasi 

pengelolaan Sertifikat Karantina 

Pertanian 

12 Bln 

2. Terwujudnya good 

gooverment dan Clean 

Gooverment 

Dukungan Aparatur Pegawai dan 

Layanan Perkantoran 

12 Bln 

3. Tersedianya sarana dan 

prasarana 

perkarantinaan yang 

memadai 

Jumlah dan jenis sarana, tehnologi 

informasi yang sesuai kebutuhan dan 

memadai 

10 Unit 

 

Bandar Lampung,        Januari 2017 

Kepala Balai Karantina Pertanian               

Kelas I Lampung 

 

 

Drh. Bambang Erman 
NIP. 19600613 198603 1 001 


