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KATA PENGANTAR 

 

Kami bersyukur kepada  Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan-NYA 

sehingga Laporan Kinerja (LAKIN)   Tahun 2016  Balai Karantina Pertanian Kelas  I 

Kupang ini  dapat diselesaikan. 

Laporan kinerja atau LAKIN merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dari 

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi 

pemerintah atas penggunaan anggaran pemerintah. 

Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang merupakan salah satu  unit  pelaksana 

teknis dari 50 unit operasional Badan Karantina Pertanian yang turut serta dalam 

mengelola anggaran dan wajib  mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran 

tersebut  khususnya   Anggaran  Pendapatan Belanja Negara / APBN  tahun 2016. 

Laporan Kinerja ini  berisikan   gambaran singkat Unit Pelaksana Teknis 

Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang dengan rencana dan target kinerja yang 

telah di tetapkan,pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa kinerja untuk setiap 

sasaran atau hasil program / kegiatan dan kondisi terahkir pada tahun 2016 yang 

telah di capai.  

    Kiranya laporan Kinerja ini dapat menjadi gambaran mutu / kualitas kinerja 

Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang khususnya tahun anggaran 2016 

sehingga dapat lebih meningkatkan kinerjanya agar  masyarakat pengguna jasa 

layanan Balai Karantina Kelas I Kupang  dapat merasakan manfaat / peran 

kehadiran Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang di propinsi Nusa Tenggara 

Timur  serta menjawab  kebutuhan masyarakat  khususnya pengguna jasa 

Karantina Pertanian . 

Ahkir kata kami sampaikan bahwa laporan kinerja   tahun 2016 yang disusun 

ini disadari masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu saran, kritik serta 

masukan  yang bersifat membangun sangat  dibutuhkan untuk   perbaikan laporan 

ini  dimasa yang akan datang sehingga memberi dampak yang lebih meningkat 

khususnya terhadap mutu pelayanan kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas I 

Kupang di tahun mendatang,terima kasih. 

       Kupang,     Desember 2016 
                 Kepala Balai, 
 
 

 

       Drh Dwi Agus Sudaryanto 
       NIP. 19600828199102100 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

Laporan Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang 

merupakan cerminan akuntabilitas kinerja Balai Karantina Pertanian 

Kelas I Kupang selama tahun 2016 dalam rangka pencapaian sasaran 

yang di laksanakan dalam bentuk program dan kegiatan Balai Karantina 

Pertanian Kelas I Kupang. 

Untuk mendukung pencapaian swasembada pangan berkelanjutan 

dibutuhkan upaya pencegahan masuk dan menyebarnya hama dan 

penyakit karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan 

Karantina ( OPTK ) ke dalam wilayah Republik Indonesia.Balai Karantina 

Pertanian Kelas I Kupang secara terus menerus meningkatkan kualitas 

kinerjanya untuk mengawasi lalu lintas media pembawa HPHK/OPTK 

yang mempunyai kecenderungan meningkat. 

Pada tahun 2016 Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang telah 

melakukan sertifikasi karantina hewan sebanyak 21.774 kali dengan 

rincian kegiatan ekspor/Impor sebanyak 153 kali , pengeluaran antar 

area maupun luar pulau dan  pemasukan antar pulau maupun area 

sebanyak 21.621 kali sedangkan  untuk media pembawa OPTK 

Sertifikasi Karantina Tumbuhan di lakukan sebanyak  12.140 Kali dengan 

rincian kegiatan ekspor dan  impor sebanyak 1.673 kali,domestik 

masuk keluar sebanyak 12.140 kali  sehingga total dari frekuensi 

Sertifikasi Tindakan Karantina Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang 

pada tahun 2016 sebanyak 33.904 kali jika di bandingkan dengan 

tahun 2015 untuk media pembawa HPHK sebanyak 8.139 kali dan 

OPTK sebanyak 2.383 kali , atau total frekuensi Sertifikasi Tindakan 

Karantina sebanyak 10.522 kali  lebih tinggi / mengalami kenaikan 

frekuensi sebesar 222,2 %  dari tahun 2015,selain itu juga dilakukan 

tindakan pemusnahan   pada  daging  ayam  kampung  beku  sebanyak 

25 kg  /  box. 
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 Jumlah dukungan operasional pemantauan HPHK/OPTK target  2 

kegiatan telah terealisasi, kegiatan ini  dilakukan untuk mengetahui 

sejauhmana daerah sebaran hama penyakit hewan tumbuhan serta 

produk produknya serta dilakukan  pengujian laboratorium sebanyak 

30.686 sampel  yang tercapai dan dibandingkan pada tahun 2015 

pengambilan sampel sebanyak 24.052 atau mengalami kenaikan sebesar 

27,5 %.  

 Dalam rangka mencapai good governance and clean government  Balai 

Karantina Pertanian Kelas I Kupang telah melaksanakan kegiatan 

penunjang untuk mencapai tujuan dan sasaran  seperti dukungan 

koordinasi pengawasan di pintu pintu masuk dan keluar, dukungan 

internal administrasi pengelolaan Sertifikasi Karantina Pertanian dengan 

target 12 bulan dengan indictor kinerja dukungan aparatur pegawai dan 

layanan perkantoran yang dianggarkan dalam 12 bulan pada tahun 2016, 

tersedianya sarana dan pra sarana  perkarantinaan yang memadai  

dengan target 86 unit serta pengembangan infrastruktur tanah 

,gedung,bangunan dan instalasi dengan target 4.295 m2 dan hasil 

capaian sebesar 6.996 M2 . 

  Indikator kinerja yang ditetapkan tersebut dalam capaian output 

dapat disimpulkan tercapai lebih dari 100 % untuk beberapa kegiatan 

namun untuk capaian outcome pada beberapa kegiatan belum dapat 

terukur secara jelas seperti kegiatan pendukung koordinasi dan 

pengawasan serta sosialisasi yang diselenggarakan pada tahun anggaran 

2015. Selain itu juga kehadiran UPT.Balai Karantina Pertanian Kelas I 

Kupang sangat berperan dalam mencegah dan menangkal HPHK dan 

OPTK pada media pembawa di propinsi Nusa Tenggara Timur  , namun 

Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang belum merasa puas sampai di 

tahun anggaran 2015 ini, harapan Balai Karantina Pertanian Kelas I 

Kupang ke depan yakni dengan adanya kesempatan yang diberikan baik 

waktu … 
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dana maupun SDM yang ada  dapat membuat perubahan – perubahan 

yang lebih berdampak dan dapat dirasakan oleh masyarakat propinsi 

Nusa Tenggara Timur lewat tugas dan peran petugas karantina di 

propinsi Nusa Tenggara Timur dalam sasaran kegiatan yang di tetapkan 

beserta indicator kinerjanya. 

  Dengan terrangkumnya Laporan Kinerja Tahun 2015 ini Balai 

Karantina Pertanian Kelas I Kupang diharapkan dapat menjadi dasar 

perbaikan kinerja dalam melaksanakan kegiatan di waktu yang akan 

datang sesuai dengan visi,misi serta sasaran yang diharapkan. 
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   BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kinerja yang optimal dari seluruh organisasi Badan 

Karantina Pertanian dapat diukur beberapa indicator 

kinerja yaitu : 

1. Tercegahnya masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK dari 

luar negeri 

2. Tercegahnya penyebaran HPHK/OPTK antar area di dalam 

wilayah RI 

3. Tercegahnya pemasukan pangan segar asal hewan dan 

asal   tumbuhan   yang   tidak   aman   untuk   dikonsumsi 

4. Meningkatkan  akses  ekspor komoditas pertanian strategis 

5. Meningkatkan pelayanan prima (cepat,efektif,transparan 

dan akuntabel) 

6. Meningkatkan kredibilitas laboratorium karantina pertanian 

7. Penerapan     system     teknologi     informasi     karantina 

8. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap 

perlindungan pertanian dan meningkatkan daya saing 

produk pertanian 

Untuk mewujudkan kinerja yang optimal tersebut di atas maka 

peran UPT.Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang di Nusa 

Tenggara Timur adalah menumbuhkan iklim kondusif bagi 

terselenggaranya misi untuk melindungi kelestarian sumberdaya 

alam hayati hewan dan tumbuhan,mendukung keberhasilan 

program pengembangan agribisnis dan peningkatan ketahanan 

pangan,memfasilitasi kelancaran/pemasaran produk agribisnis 

hasil peternakan ke luar wilayah NTT,mewujudkan pelayanan 

prima kepada masyarakat pengguna jasa karantina serta 
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mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran 

karantina hewan dan tumbuhan. 

1.2. Kedudukan , tugas dan fungsi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI No.       

22/Permentan/OT.140/4/2008 tanggal 3 April 2008 tentang 

Susunan Organisasi   dan   Tata Kerja   Unit  Pelaksana Teknis 

Karantina Pertanian,Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang  

memiliki tugas pokok  sebagai berikut : 

1. Melakukan kegiatan operasional Karantina Hewan dan 

Karantina Tumbuhan 

2. Melakukan pengawasan keamanan hayati hewani dan 

nabati 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Balai Karantina 

Pertanian Kelas I Kupang menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut : 

1. Pelaksanaan Pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, 

perlakuan, penahanan, penolakan,pemusnahan dan 

pembebasan media pembawa Hama Penyakit Hewan 

Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan 

Karantina (OPTK) 

2. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK maupun 

OPTK 

3. Pelaksanaan    pembuatan    koleksi    HPHK     dan   OPTK 

4. Pengelolaan laboratorium untuk pemeriksaan komoditi 

hewan, tumbuhan  dan  keamanan  hayati  hewan  / nabati 

5. Pelaksanaan pelayanan teknis kegiatan operasional 

perkarantinaan hewan/tumbuhan 
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6. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran 

peraturan perundang – undangan perkarantnan hewan / 

tumbuhan tingkat Balai 

7. Melakukan koordinasi penyelenggaraan fungsi penyidik 

Pegawai   Negeri   Sipil   ( PPNS )  dengan  instansi  terkait  

8. Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga Balai Karantina 

Pertanian Kelas I Kupang. 

1.3. Gambaran Umum Struktur Organisasi 

Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang mempunyai dengan 13 

( Tiga Belas )  wilayah kerja di beberapa Pulau Nusa Tenggara 

Timur  dengan pintu masuk keluar  sebagai berikut : 

1. Bandara Udara : 

1.1.Eltari – Kota Kupang 

1.2.Tambolaka – Kabupaten Sumba Barat Daya 

1.3.Umbu Mehang Kunda – Kabupaten Sumba Timur 

1.4.Mali – Kabupaten Alor 

 2.  Pelabuhan Laut : 

 2.1.Tenau – Kota Kupang 

 2.2.Umbu Haramburu Kapita  - Kabupaten Sumba Timur 

 2.3.Wini – Kabupaten Kefamenanu 

 2.4.Sabu – Kabupaten Sabu Raijua 

 2.5.Atapupu – Kabupaten Belu 

 2.6.Waikelo – Kabupaten Sumba Barat Daya 

 2.7.Ba’a – Kabupaten Rote 

 2.8.Kalabahi – Kabupaten Alor 

 3. Pelabuhan Penyebrangan Bolok – Kabupaten Kupang 

 4. Pos Perbatasan : Mota’ain, Metama’sin, Napan, Wini 

 5. Kantor Pos Kupang 
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Adapun bagan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Menteri 

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

2008 diuraikan dalam lampiran 1. 

1.4. Sumber Daya Manusia ( SDM ) 

Jumlah pegawai Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang  Tahun 

2016  adalah 94 PNS dengan tingkat pendidikan : 

1. Pendidikan Sekolah Menegah Atas  :  IPA,SPP/SPMA, 

Bahasa,Sosial  

2. Pendidikan Sarjana Muda / D3 : Keswan, 

Peternakan,Tanaman   Pangan,Akuntansi,  

3. ‘Pendidikan    S1 / S2 : Sarjana Sosial ,  Peternakan,Pertanian  

     HPT ,   Pertanian Agronomi  ,  Pertanian Teknologi  ,  Sarjana  

     Hukum,    Ekonomi , Sosial dan Dokter Hewan. 

Dari  jumlah  tersebut  di atas menurut jabatannya  terdiri  dari : 

- Pejabat Struktural sebanyak 5 orang 

- Medik Veteriner 9 orang 

- Paramedik Veteriner 29 orang terdiri dari : penyelia 2  

  orang,pelaksana lanjutan 7 orang dan pelaksana 20 orang 

- Calon Medik Veteriner 2 orang 

- Calon Paramedi Veteriner 2 orang 

- POPT Terampil 7 orang  

- Calon POPT Terampil 2 orang 

- POPT Ahli 6 orang 

- Fungsional Umum sebanyak 26 orang 

Jumlah PNS sebanyak  94 orang tersebut  tersebar di beberapa 

wilayah kerja antara lain :  yang bertugas di kantor Balai 

Karantina Pertanian Kelas I Kupang 19 orang, Wilker Tenau 26 

orang, Wilker Bolok 5 orang,Wilker Eltari 12 orang, Wilker 

Atapupu 4 orang,Wilker Wini/Napan 3 orang , Wilker Mota’ain 3 

orang ,Wilker Mota’masin 1 orang,Wilker Waingapu 9 orang 
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,Wilker Waikelo 4 orang ,WIlker Rote 1 orang, Wilker Sabu 3 

orang dan  Wilker Alor 3 orang. 

a. Sarana dan Prasarana 

Fasilitas pendukung berupa : 

1.Gedung kantor 15  unit 

2.Laboratorium 5 unit 

3.Instalasi KH 19 unit 

4.Instalasi KT  1 unit  

6.Rumah Negara 4  unit 

7.Kendaraan Roda 4 (empat ) 9 unit 

8.Kendaraan Roda 2 (dua) 23 unit 

Serta fasilitas penunjang lainnya berupa jaringan IT, computer, 

lap top,  Mesin scanner, meubelair, peralatan  elektronik lainnya. 

b. Peraturan Perundangan 

1.6.1.Undang – Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  

         Keuangan    Negara 

1.6.2.Undang   –   Undang      No. 28    /    1999    tentang  

Penyelenggaraan Negara                 yang  bersih dan  

bebas     dari    Korupsi  ,   Kolusi    dan    Nepotisme            

(Lembaran  Negara  Tahun  1999  No.75,  Tambahan  

Lembaran  Negara      Nomor 3851 ) 

1.6.3.Undang – Undang No.16 tahun 1992 tentang 

Karantina    Hewan , Ikan   dan   Tumbuhan 

1.6.4.Peraturan   Pemerintah  No.82  tahun  2000  tentang   

Karantina Hewan 

1.6.5. Peraturan  Pemerintah  No.14  Tahun  2002  tentang  

 Karantina Tumbuhan 

1.6.6. Peraturan  Pemerintah  No.28  Tahun  2004  tentang  

 Keamanan , Mutu  dan  Gizi Pangan. 
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1.6.7. Peraturan   pemerintah   No.8  tahun  2006  tentang  

 Pelaporan    Keuangan     dan     Kinerja      Instansi  

 Pemerintah 

1.6.8. Perpes Nomor 29 Tahun 2014 tentang System 

Akuntabilitas       Kinerja      Instansi      Pemerintah 

1.6.9. PERMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah 

1.6.10.PERMENPAN   RB   Nomor  12  Tahun  2015 tentang  

          Pedoman        Evaluasi       Implementasi       SAKIP  

1.5. Kondisi Geografis dan Demografi  

Wilayah Kerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang 

mencakup beberapa wilayah yang terdapat pintu masuk dan 

keluar secara langsung dengan Negara lain seperti Republik 

Daerah Timor Leste ( RDTL ) – wilayah kerja 

Mota’ain,Atapupu,WIni dan Napan yang di gunakan sebagai 

lalulintas darat media pembawa HPHK/OPTK secara tidak resmi, 

selain itu wilayah kerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang 

juga terdiri dari daerah perbatasan wilayah perairan Australia – 

Wilayah Kerja Pertanian Rote sehingga peran masyarakat dan 

instansi terkait sangat dibutuhkan untuk membantu koordinasi 

bersama dalam menjaga pintu pengeluaran dan pemasukan 

tersebut dari masuknya HPHK dan OPTK melalui media 

pembawa.Penyebaran penyakit HPHK dan OPTK juga di 

pengaruhi oleh iklim di propinsi NTT dimana pada daerah ini 

didominasi oleh musim kemarau panjang dan musim hujan 

hanya 3 atau 4 bulan di awal tahun , dengan musim angin pada 

pertengahan tahun sisa bulan berikutnya adalah musim kemarau 

panjang,sehingga penyebaran penyakit sangat di pengaruhi oleh 
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musim - musim  yang  terjadi  di  propinsi  Nusa Tenggara 

Timur. 

 

1.6. Sumber Daya Alam 

Potensi sumber daya alam yang ada di daerah Nusa Tenggara 

Timur yakni  komoditi / hasil bumi  baik itu hewan maupun 

tumbuhan yang sering dilalulintaskan oleh para pengguna jasa 

antara lain : Kopi,Kelapa,Kemiri,Asam ,Kopra,jagung,kacang 

tanah , Sapi  potong,  Kerbau,Kambing Potong,Kulit Garaman, 

Jerohan, Tulang dan  Madu  yang  tersebar di Wilayah Kerja 

Karantina Pertanian. 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

2.1. Perencanaan  

Pengukuran Kinerja merupakan pembandingan realisasi kerja 

dengan sasaran/target kinerja dalam rangka pelaksanaan 

anggaran tahun berjalan dan membandingkan sasaran / target 

kinerja lima tahunan yang direncanakan dalam Renstra, sesuai 

kebijakan strategis Kementerian Pertanian maka di tetapkan 

rencana strategis Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang  

sebagai  dasar  penyusunan  kebijakan   operasional , program 

dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam 

rangka  pencapaian  visi  dan  misi  serta  tujuan organisasi pada 

tahun 2015 – 2019 ( Tabel 1 ).  

  

2.1.1. Visi, Misi, Dan Motto 

Visi 

“Menjadi Instansi yang tangguh dan terpercaya dalam 

perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan 

Tumbuhan , Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta 

Keamanan Pangan “ 

Tangguh : Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang  sebagai 

benteng terdepan harus mampu melindungi propinsi Nusa 

Tenggara Timur  dari ancaman masuk dan tersebarnya   HPHK 

,OPTK dan Keamanan Hayati dari  luar / dalam  negeri / daerah 

serta antar  area  dengan implementasi peraturan perundang 

undangan karantina secara konsisten dalam wilayah propinsi 

Nusa Tenggara Timur. 

Terpercaya : Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang harus 

menjadi instansi yang dapat dipercaya,jujur serta transparan 

dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat serta 
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akuntabilitas terhadap pelaksanaan kegiatan perkarantinaan dan 

keamanan hayati  dalam  wilayah propinsi Nusa Tenggara Timur. 

Misi 

Untuk mencapai  visi, Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang  

mengemban misi  :  

a.Melindungi   kelestarian   sumber   daya   alam  hewan   dan  

tumbuhan  

b. Mendukung   keberhasilan   program   pengembangan   

agribisnis     dan   peningkatan   ketahanan  pangan   nasional 

c.Mengembangkan       dan        meningkatkan             teknologi 

perkarantinaan        nasional   dalam   rangka    meningkatkan   

daya   saing       melalui      standar      Sertifikasi     Karantina     

Internasional 

d. Memfasilitasi  kelancaran  perdagangan  /  pemasaran  produk  

    agribisnis       hasil     peternakan    ke    luar     wilayah   NTT 

e. Mewujudkan  pelayanan prima kepada  masyarakat pengguna    

    jasa     karantina 

f. Mendorong            partisipasi            masyarakat          dalam     

   penyelenggaraan      perkarantinaan   hewan   dan   tumbuhan 

2.1.2.Motto 

Motto Balai Karantina Petanian Kelas I Kupang adalah ; “Santun 

dalam   melayani,  tegas dalam tindakan, wibawa dalam  tugas “ 

2.1.3.Tujuan Dan Sasaran 

Tujuan 

Tujuan Pembangunan Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang    

tahun 2015 – 2019  adalah sebagai berikut; 
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a. Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Karantina Hewan 

dan     Tumbuhan    di    Wilayah    Nusa    Tenggara   Timur  

b. Meningkatkan kinerja dan mutu Balai Karantina Pertanian 

Kelas I Kupang    

c. Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari 

hewan dan tumbuhan 

d. Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan 

dari serangan HPHK dan OPTK 

e. Meningkatkan peran serta masyarakat dan institusi terkait 

dalam   pelaksanaan  serta pengembangan  perkarantinaan. 

Untuk dapat mencapai visi dan misi Balai Karantina Pertanian 

Kelas I Kupang maka BKP Kelas I Kupang harus dapat mengukur 

pencapaian tersebut dengan criteria output yang dihasilkan 

organisasi seperti : Peningkatan pelaksanaan  tindakan 

karantina,terwujudnya good governance and clean government 

serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta 

kepuasan pengguna jasa karantina pertanian yang diukur 

dengan indeks kepuasan masyarakat ( IKM ). 

2.1.4.Sasaran 

Sasaran Pembangunan Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang    

tahun 2015-2019 sesuai rencana strategis  adalah sebagai 

berikut : 

1. Meningkatnya efektifitas pengendalian resiko masuk, 

tersebar      dan      keluarnya    HPHK    dan    OPTK 

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Tindakan Karantina 

dan Pengawasan Keamanan Hayati terhadap impor / 

ekspor , antar area Media Pembawa HPHK dan OPTK 

serta Keamanan Hayati 
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3. Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Pengguna 

Jasa Karantina Pertanian di Wilayah Nusa Tenggara 

Timur . 

2.1.5.  Program dan Kegiatan 

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pertanian, Badan 

Karantina  Pertanian Jakarta dan Balai Karantina Pertanian Kelas 

I Kupang dalam program program peningkatan Kualitas 

Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati 

maka kegiatan yang ada di Balai Karantina Pertanian Kelas I 

Kupang pada tahun 2016  guna menunjang hal di atas di uraikan 

dalam kegiatan – kegiatan sebagai berikut : 

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian 

dan Pengawasan Keamanan Hayati yang meliputi : 

1.1. Layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan 

Pengawasan Keamanan Hayati Hewani dengan 

melaksanakan : 

- Pemeriksaan fisik diluar tempat 

pemasukan dan pengeluaran yang 

terdiri atas : 

a.Pemeriksaan    di     laboraturium  

   rujukan 

b.Pemeriksaan  di  laboratorium KH  

   ,KT  dan    Kehani 

-  Pengasingan     dan    pengamatan  

 KH ,     KT    dan    kehani   ( 8 P ) 

-  Melakukan        monitoring      dan  

 pemantauan      terhadap    media  

 pembawa     HPHK     dan     OPTK 
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1.2. Pembinaan Kesadaran Masyarakat dan Penindakan 

Karantina Pertanian dengan melaksanakan : 

- Penyelenggaraan Sosialisasi 

Undang – undang Karantina Hewan 

,Tumbuhan  dan  Keamanan Hayati  

- Berpartisipasi dalam kegiatan 

pameran guna memperkenalkan 

kepada masyarakat tentang 

peranan Karantina Pertanian di 

tengah tengah masyarakat 

khususnya Propinsi Nusa Tenggara 

Timur 

- Penanganan Pelanggaran Tindak 

Karantina Pertanian  dengan 

melakukan pemeriksaan dan 

pengawasan dalam rangka 

penyidikan dan penyelidikan 

perkara tindak karantina 

1.3. Dukungan Teknis dan Administrasi Pelayanan 

sertifikasi Karantina Pertanian dengan melaksanakan : 

- Penyusunan program kerja serta 

kegiatan perbendaharaan & 

keuangan guna mendukung 

peningkatan pelayanan Sertifikasi 

Karantina                        Pertanian 
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1.4. Koordinasi dan Internalisasi Kegiatan Karantina 

Pertanian yang meliputi Koordinasi bersama instansi 

terkait di 12 wilayah kerja Balai Karantina Pertanian 

Kelas I Kupang, koordinasi lintas batas NTT, 

koordinasi dengan pemerintah daerah se- propinsi NTT 

serta  koordinasi dan pengawasan media pembawa 

HPHK/OPTK di tempat tempat yang belum ditetapkan  

1.5. Penguatan operasional Karantina Pertanian dalam 

mendukung peningkatan produksi pangan yang terdiri 

dari kegiatan melakukan pengamatan media pembawa 

HPH/HPHK, OPT/OPTK,serta pemantauan daerah sebar 

HPH/HPHK,OPT/OPTK  

2. Terwujudnya good governance and clean goverment yang 

terurai dalam kegiatan  Layanan Perkantoran sebagai 

dukungan manajemen dan teknis lainnya terhadap 

peningkatan layanan Sertifikasi Karantina Pertanian dan 

Keamanan Hayati Pertanian dalam bentuk penyelenggaraan 

operasional                dan             pemeliharaan         kantor  

3. Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkarantinaan yang 

memadai berupa Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan 

Komunikasi,  Peralatan dan Fasilitas Perkantoran berupa 

Pengadaan PC Computer,Laptop serta Meubelair guna 

mendukung operasional pelayanan Sertifkasi Karantina 

Pertanian dan Keamanan Hayati serta perbaikan sarana dan 

prasarana berupa pembangunan   pagar di beberapa wilayah 

kerja , renovasi dan  rehabilitas kandang hewan di wilayah 

kerja        yang        berbatasan       dengan     Timor    leste.  
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2.2. Penetapan Kinerja 

Pada awal tahun 2016 telah ditetapkan perjanjian kinerja antara 

Kepala Badan Karantina Pertanian dengan Kepala Balai Karantina 
Pertanian Kelas I Kupang dengan sasaran , indicator kinerja ( 

Lampiran 3 ) serta target capaian yang     akan    di   capai    
Kinerja dalam tahun 2016 yakni sebagai berikut : 

 

          1.Meningkatnya Tindakan Karantina                           
                           dengan   Indikator Kinerja  : 

 
- Persentase Sertifikasi media         

pembawa yang dilalulintaskan 

melalui tempat pemasukan dan 

pengeluaran yang telah di tetapkan 

dengan target   100  % 

- Persentase deteksi HPHK dan OPTK 

pada media pembawa yang 

dilalulintaskan melalui tempat 

pemasukan dan pengeluaran yang 

telah di tetapkan dengan target 

100% 

 

  2.Tersedianya sarana dan prasrana  
                             perkarantinaan yang memadai                

                             dengan  Indikator Kinerja    : 

 
- Presentase sarana dan prasarana 

yang sesuai kebutuhan dan 

memadai dengan target 100 % 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

3.1. PENGUKURAN KINERJA 

Pengukuran Kinerja program yang ada pada Unit Pelaksana 

Teknis Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang Tahun 2015 di 

lihat dari perbandingan antara target yang direncanakan atau 

yang telah di tetapkan dengan hasil realisasi sasaran dengan 

indicator kinerja sasaran. 

Dalam menentukan kategori pencapaian kinerja di dasarkan atas 

hasil capaian indicator kinerja seperti di bawah ini : 

a.Kategori capaian :  Berhasil  :   Rentang   capaian  80 -  100 % 

b.Kategori capaian :Cukup Berhasil : Rentang capaian 60 – 79 % 

c.kategori capaian  :Kurang Berhasil : Rentang  capaian  ≤ 60 % 

Maksud di tetapkannya sasaran program dari kegiatan kegiatan 

yang akan di bahas di bawah ini adalah untuk memperkecil, 

mengendalikan dan mengefektifiktaskan resiko indikatornya 

persentase system jaminan kesehatan HPHK dan OPTK melalui 

sertifikasi            dalam         tindakan         karantina     ( 8 P ). 

Cara pengukuran kinerja yang dapat digunakan yakni 

perbandingan antara rencana kerja yang akan di tetapkan 

maupun yang telah di tetapkan dengan realisasi kinerja yang 

akan di capai ataupun yang telah di capai.Penetapan Kinerja 

yang baik dapat menggunakan criteria SMART yakni :  

- Spesifik ( Terperinci ) 

- Measurable ( Terukur )  

- Achievable ( Tercapai ) 

- Relevant ( Relevan  ) 

- Time bound ( Limit waktu ) 
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3.2. Pencapaian Sasaran dan   Analisis Kinerja 

Dibawah ini akan diuraikan realisasi pencapaian sasaran 

UPT.Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang tahun anggaran 
2016 :  

Tabel 1. 

Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja Target Rea - 

lisasi 

% 

Kegiatan 

Peningkatan 

Tindakan 

Karantina 

1.Presentase sertifikasi media  

   pembawa yang  

   dilalulintaskan melalui  

   tempat pemasukan dan  

   pengeluaran yang telah di  

   tetapkan  

2.Presentase deteksi HPHK dan  

   OPTK pada media pembawa  

   yang dilalulintaskan melalui  

   tempat pemasukan dan  

   pengeluarann yang telah di  

   tetapkan 

100 % 

 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tersedianya 

sarana dan 

prasarana 

perkarantinaan 

yang memadai 

1. Presentase sarana dan 

prasarana perkarantinaan 

yang memadai 

 

 100 %     

Sasaran Kegiatan  : 

1. Peningkatan Tindakan Karantina  

Indikator Kinerja 1 

Presentase sertifikasi media pembawa yang dilalulintaskan 
melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah 

ditetapkan dengan  target       100 % 
Pencapaian Target 

Untuk Sertifikasi Karantina baik impor,ekspor dan antar area 
terhadap media pembawa HPHK dan OPT/OPTK melalui tindakan 

karantina  8 P  tahun 2016 dengan frekuensi sebanyak 33.914 
kali dengan kegiatan sertifikasi Karantina Hewan   sebanyak 

21.774  kali , dimana kegiatan ekspor / impor sebanyak 153 
kali, pengeluaran antar area maupun luar pulau dan 

pemasukan antar pulau maupun area  sebanyak 21.621 kali , 
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sedangkan  untuk media pembawa OPTK sertifikasi Karantina 
Tumbuhan dilakukan sebanyak  12.140  Kali dengan rincian 

kegiatan ekspor dan impor sebanyak 1.673 kali,domestik 

masuk dan keluar sebanyak 12.140 kali sehingga total dari 
frekuensi sertifikasi tindakan karantina Balai Karantina Pertanian 

Kelas I Kupang pada tahun 2016 sebanyak 33.914  kali jika di 
bandingkan dengan tahun 2015 untuk media pembawa HPHK 

sebanyak 8.139 kali dan OPTK sebanyak 2.383 kali , atau total 
frekuensi Sertifikasi Tindakan Karantina sebanyak 10.522 kali  

lebih tinggi / mengalami kenaikan frekuensi sebesar 222,2 %  
dari tahun 2015. Dari data di atas dapat diuraikan sebagai 

berikut  : Jumlah sertifikasi karantina hewan dan karantina 
tumbuhan  terealisasikan sesuai dengan target yang 

direncanakan sebesar 100 % artinya bahwa setiap proses lalu 
lintas hewan , tumbuhan serta produk-produknya dipastikan 

tidak ada yang tidak dilakukan tindakan karantina bahkan pada 
tahun 2016 tindakan Sertifikasi Karantina mengalami kenaikan 

sebesar 222,2 % dibandingkan pada tahun 2015 , artinya dapat 

di simpulkan bahwa : 
 1.- Adanya  peningkatan   arus  lalulintas   komoditi  pertanian   

        yang  dilalulintaskan  baik  hewan maupun tumbuhan  yang  
        pada   propinsi  Nusa  Tenggara  Timur  pada   tahun  2016  

        sebesar    222,2 %    dibandingkan    pada     tahun    2015  
        merupakan   peningkatan   kinerja   bagi   Balai   Karantina   

        Pertanian  Kelas I        Kupang    dalam   penetapan kinerja    
        yang           telah      di   tetapkan     yakni         mencapai                 

        target                            melebihi                         100 %. 
      - Adanya      tingkat      kesadaran   pengguna    jasa    yang  

        Menggunakan   tindakan    karantina    terhadap    komoditi  
        pertanian yang dilalulintaskan dilihat dari volume pengguna  

        jasa   pada   tahun   2016   dan    Nilai   Indeks   Kepuasan  
        Masyarakat  pada  tahun 2016  sebesar  84 %  atau sangat  

        baik 

  -Adanya   kepercayaan dari  pengguna  jasa  terhadap   jasa  
        petugas  karantina dalam melakukan tindakan karantina  

        hal    ini   dapat    dilihat   pada   volume   komoditi    yang  
        di -        lalulintaskan         pada            tahun           2016 

   
 2.-Adanya perdagangan bebas dimana batas Negara tidak  lagi  

       Membatasi  perdagangan antar negara   sehingga lalu lintas  
   perdagangan produk  pertanian semakin  bebas  dan  pasar  

   internasional    makin   terbuka  oleh   karena   itu    sangat  
        dibutuhkan  pengawasan yang semakin ketat  dari  petugas  

    karantina  sehingga  sangat di butuhkan  kerja  ekstra  dari  
        petugas   karantina   khususnya  yang   berlokasi  di  batas  
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        negara 
  - Keterbatasan  SDM  dalam  penempatan petugas karantina  

         khususnya  di  daerah  perbatasan  masih   sangat  kurang 

       -Masih  belum  di resmikannya  penetapan  pintu masuk lalu  
         lintas komoditi  hewan terhadap  “ jalan tikus”  atau  pintu  

         masuk     keluar    tidak    resmi   khususnya   di   wilayah  
         perbatasan Timor Leste - RI 

 3. Sebagai  tindaklanjut perbaikan  di waktu  mendatang maka  
       sangat   diharapkan   adanya   perubahan   yang   dilakukan    

       sebagai pembenahan terhadap hal – hal diatas  antara lain : 
- Penetapan pintu  masuk keluar yang  selama ini digunakan 

secara                                  tidak                           resmi  

- Penambahan    petugas    karantina    di   daerah  - daerah 

perbatasan khususnya dataran timor yaitu RI dengan RDTL 

dan                                Kabupaten                          Rote  

Indikator 2 : 

Presentase deteksi HPHK dan OPTK pada media 

pembawa yang dilalulintaskan melalui tempat 

pemasukan dan pengeluaran yang telah di tetapkan.  

Kegiatan Pemantauan HPHK 2016 yang dilakukan antara lain : 

1. Wilayah Pemantauan : 

2. Metode  untuk  memperoleh  data  dan informasi : 

yaitu metode interview 

3. Jenis data yang di ambil : 

4.Adapun  hasil  pemantauan HPHK  tersebut sebagai  

Kegiatan pemantauan OPTK yang dilakukan oleh  Karantina 

Tumbuhan pada tahun 2016 sebanyak 1 kegiatan dengan hasil 

sebagai berikut : 
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Tabel 2. 
No. Lokasi 

Pemantauan 

Kabupaten : 

Jenis  

Temuan  

OPTK 

Jenis  

Koleksi  

OPTK 

Jenis Koleksi 

OPT 

1. -Kupang  

-Bellu 

-Rote 

-Sumba  

 Timur 

A.Cendawan : 

 

Perenosclerospora   

sorhgii 

A.Cendawan : 

Perensclerospora 

sorghii 

A.Cendawan :  

1.Curvularia  

   fallax 

2.Helminthosp 

   orium  

   carbonum 

3.Helminthosp 

   orium  

   turcicum 

4.Melanospora  

   Zamiae 

5.Rhizoctonia  

   Solani 

6.Fusarium  

   Solani 

7.Helminthosp 

   orium  

   oryzae 
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No. Lokasi 

Pemantauan 

Kabupaten : 

Jenis  

Temuan  

OPTK 

Jenis  

Koleksi  

OPTK 

Jenis Koleksi 

OPT 

    8. Melanospora  

    brevirostris 

9. Alternaria  

    alternata 

10.Choanephora  

     cucurbitarium 

     orium  

     turcicum 

11.Colletotrichum  

     Capsici 

12.Curvularia  

     Lunata 

13.Drechslera  

     Biseptata 

14.Fusarium  

     Moniliforme 

15.Nigospora  

     Sphaerica 

16.Phoma sp. 

17.Chaetomium sp 

18.Nigrospora  

     Oryzae 

19.Colletotrichum  

     Gloesporioedes 

20.Pithomyces  

     Maydicus 

21.Ustilago  

     Maydis 

22.Cecospora  

     Oryzae 

23.Tiletia  

     Barclayana 

24.Curvularia  

     Prasidii 

25.Drechslera  

     Papendorfii 

26.Puccinia  

     Polysora 

27.Ustilago  

     maydis 
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No. Lokasi 

Pemantauan 

Kabupaten : 

Jenis  

Temuan  

OPTK 

Jenis  

Koleksi  

OPTK 

Jenis 

Koleksi 

OPT 

  B.Bakteri : 

   Pantoea   

   stewartii 

B.Bakteri : 

   Pantoea  

   stewartii 

B.Bakteri : 

1.Pseudomonas 

   sp 

2.Xanthomonas  

   sp 

3.Erwinia sp 

 

C.Serangga : - C.Serangga : - C.Serangga : 

1.Metaleptea  

   Brevicornis 

2.Ostrinia  

   Furnacalis 

3.Leptocorisa  

   Oratorius 

4.Larva  

   Crambidae; 

   Lepidoptera 

5.Metaleptea  

   Brevicornis 

6.Bactrocera  

   Carambolae 

7.Bactrocera  

   Papayae 

8.Valanga  

   nigrocornis 

Dari data hasil pemantauan di atas dapat disimpulkan bahwa 

target OPT tidak di temukan untuk 5 kabupaten dalam wilayah 

propinsi NTT tetapi untuk target OPTK ditemukan sebanyak 2 

yakni Bakteri Pantoea stewartii dan cendawan Perensclerospora 

sorghii, hal ini dipengaruhi oleh karakterostik alam  pada lokasi 

pemantauan yang berbeda dengan lokasi pemantauan pada 

tahun 2015 serta kemungkinan oleh cara pengambilan sampel 

sehingga berpengaruh terhadap hasil   pemantauan pada tahun 

2016  sebagai bahan evaluasi maka dapat di sampaikan : 

1. Peran serta  petugas karantina tumbuhan dalam kegiatan 

pemantauan sangat bermanfaat dalam hal : 

- Menetapkan daerah sebar OPT dan 

OPTK 
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- Menentukan status OPTK sebagai 

bahan informasi untuk perubahan 

status     OPTK   yang   telah    ada 

2. Kelemahan / kekurangan dalam kegiatan pemantauan 

yang telah di laksanakan dalam beberapa tahun terahkir 

ini khususnya pada tahun 2016 antara lain : 

- Tidak di anggarkan dalam DIPA 

untuk kegiatan pengambilan data 

primer pada lokasi pemantauan di 

wilayah Nusa Tenggara Timur 

- Jumlah lokasi yang dijadikan 

sampel untuk pemantauan di 

propinsi NTT kurang dari standar 

maksimal 7 kabupaten per tahun 

sehingga semua wilayah NTT 

mendapat bagian dalam kegiatan 

pemantauan  

- Terdapat sebagian besar wilayah 

NTT yang belum pernah dilakukan 

kegiatan pemantauan serta biaya 

yang dianggarkan untuk kegiatan 

pemantauan sangat 

minim/terbatas sehingga tidak 

dapat mencover beberapa wilayah 

yang ada di propinsi NTT yang 

terdiri dari 13 Kabupaten dengan 

luasan  wilayah yang berbeda beda 

- Terbatasnya sarana dan prasarana 

seperti peralatan laboratorium 

seperti VCR dan GPS sebagai 

penunjang yang sangat 

berpengaruh terhadap proses dan 

hasil dari kegiatan pemantauan 

juga tidak dialokasikan secara 

khusus anggaran untuk melakukan 

uji rujukan dan konfirmasi 

terhadap hasil pemantauan oleh 

karena ketidaaan peralatan di atas 

sehingga hasil dari kegiatan 
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pemantauan dapat benar benar di 

pastikan kebenarannya. 

 

 3.Saran   perbaikan  untuk   kegiatan  pemantauan  karantina  
       Tumbuhan di waktu  mendatang adalah : 

 
  -   Perlu  adanya  penambahan  waktu  

      Kegiatan       pemantauan      OPTK  
   Khususnya pengambilan data  

   primer  
- Penambahan lokasi pemantauan 

sangat diperlukan sehingga dapat 

menjangkau wilayah / kabupaten - 

kabupaten yang ada di propinsi 

Nusa              Tenggara        Timur 

yang belum pernah dilakukan 

kegiatan pemantauan  

- Penambahan anggaran perlu 

dimaksimalkan untuk 

memperlancar kegiatan 

pemantauan  di waktu  mendatang 

khususnya anggaran untuk 

melakukan uji rujukan sebagai 

kepastian kebenaran dari hasil 

kegiatan pemantauan 

- Perlunya peralatan penunjanga 

seperti GPS sebagai penunjuk 

lokasi saat melakukan proses 

pemantauan di lapangan. 

 

Selain kegiatan pemantauan OPT/OPTK juga dilakukan pengujian 

– pengujian dalam tindakan karantina terhadap lalu linta media 

pembawa OPT/OPTK . Adapun Frekuensi Uji Laboratorium Media 

pembawa   OPTK   pada  tahun  2016  adalah  sebagai  berikut  :  
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Tabel 3. 

No. Ekspor Impor Fre

k- 

We

nsi 

( 

kali 

) 

Domestik 

Masuk 

Fre

k- 

We

nsi 

(kal

i) 

Domestik 

Keluar 

Fre

k- 

We

nsi 

(kal

i) 

1. Tidak ada 

temuan 

OPT yang 

di 

temukan 

adalah 

OPTK 

Tidak ada 

temuan  

a.Sitophilus  

   Oryzae 

b.Tribolium  

   castaneum 

c.Rhizoperta  

   dominica 

d.Oryzaephilus  

   surinamensis 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

a.Sitophilus   

   oryzae 

b.Bruchus  

   rufimanus 

c.Callosobruchus  

   maculatus 

d.Carpophilus  

   dimidiatus 

 

 

75 

 

37 

 

20 

 

37 

 

 

a.Oryzaephilus  

  surinamensis 

b.Tribolium  

   castaneum 

c.Rhizoperta  

  dominica 

d.Carpophilus  

   dimidiatus 

 

 

34 

 

26 

 

5 

 

139 

    e.Tribolium  

   castaneum 

f. Oryzaephilus  

   surinamensis 

g.Tiletia  

   berclayana 

h.Periconia  

   cookei 

i.Fusarium solani 

j.Alternaria  

  alternata 

k.Alternaria  

   chrysanthemi 

l.Rhizoctonia  

  solani 

m.Cercospora  

    kikuchii 

n.Alternaria  

   padwickii 

o.Alternaria   

  dianthicola 

 

 

58 

 

13 

 

2 

 

31 

 

55 

24 

 

20 

 

36 

 

56 

 

1 

 

1 

 

e.Necrobia  

   rufipes 

f.Periconia   

  cookei 

g.Rhizopus  

   solani 

h.Rhizopus  

   stolonifer 

i.Alternaria  

  alternata 

j.Fusarium  

   solani 

k.Cladosporiu

m  

   fulvum 

l.Botrydiplodia  

  theoromae 

m.Curvularia  

    lunata 

n.Tetraploa  

   aristata 

114 

 

119 

 

6 

 

3 

 

11 

 

10 

 

72 

 

11 

 

9 

 

1 

 

Jumlah pengujian laboratorium 31.550 sampel,data hasil uji 

laboratorium : 

1. Karantina Hewan tahun anggaran 2016 sebagai berikut : 
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Temuan HPHK dari Negara / daerah luar pulau Nusa Tenggara 
Timur    pada   tahun   2016   dilakukan pengujian berupa : 

 

 

Tabel 4. 

No. Jenis Uji Laboratorium KH Jumlah Sampel 
 

1. TPC 214 

2. RBT 25.211 

3. Orgnoleptik telur 4.438 

4. Ulas darah 823 

Jumlah sampel 30.686 sampel 

     Tabel 5. 

No. Jenis Uji 

Laboratorium 

Jumlah 

Sampel 

Jumlah sampel 

positif penyakit 

Penyakit 

& 
Golongan 

1. Pengujian RBT 

Berupa serum 

25.211 

sampel 

205 sampel  

+ RBT 

 

Brucella,SP 
Gol.2 

 

2. Karantina Tumbuhan tahun anggaran 2016 sebagai berikut : 

Pada tahun 2016 jumlah / intensitas pemeriksaan lanjutan / 

pemeriksaan laboratorium terhadap media pembawa tercatat 
sebanyak 864 kali lebih tinggi di bandingkan pada tahun 2015 

sebanyak 857 sampel atau mengalami peningkatan sebesar 
0,01% ,adapun jenis jenis uji laboratorium Karantina Tumbuhan 

yang dilakukan pada tahun 2016 sebagai berikut : 

Tabel 6. 

No. Jenis Uji Laboratorium Bakteriologi Jumlah 

Sampel 
 

1. Identifikasi Pantoea stewartii pv.stewartii pada 

media Benih Jagung dengan metode DAS ELISA 

4 

2. Identifikasi Sclerotinia sclerotiorum pada media 

benih Padi dengan metode Indirect ELISA 

4 

Jumlah 8 

 

Tabel 7. 

No. Jenis Uji Laboratorium Gulma Jumlah 

Sampel 
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1. Identifikasi Gulma pada media Kacang Kedelai 

dengan metode Direct Inspection 

75 

2. Identifikasi Gulma pada media Beras dengan 

metode Direct Inspection 

101 

Jumlah 176 

Tabel 8. 

No. Jenis Uji Laboratorium Mikologi Jumlah 

Sampel 
 

1. Identifikasi Cendawan Helminthosporium solani pada 
media Kentang secara Morfologi dengan metode 

Blotter Test  

15 

2. Identifikasi  Sclerotinia sclerotiotum pada media 

Bawang Putih dengan metode Blotter Test 

31 

3. Identifikasi Perenospora manshurica pada media 

Kacang kedelai dengan metode : 
- Blotter Test  

- Washing Test 

 

 
75 

75 

4. Identifikasi Pereoscerrospora sorghi pada media 

jagung dengan metode Blotter Test 

6 

5. Identifikasi Sclerotinia sclerotiorum pada media Kacang 

Hijau dengan metode Blotter Test 

 

6 

6. Identifikasi Phytopthora citrophthora pada media buah 

Kelapa dengan metode Direct Inspection 

 

25 

7. Identifikasi Phytophthora citrophthora pada media 

Kopra dengan metode Direct Inspection 

 

227 

8. Identifikasi Cendawan pada  media Kemiri dengan 

metode Direct Inspection 

 

149 

9. Identifikasi Cendawan pada  media Kacang 
Mede/Mente dengan metode Direct Inspection 

 
49 

10. Identifikasi Cendawan pada media Kacang Tanah 
dengan metode Direct Inspection 

 
38 

11. Identifikasi Phytophthora citrophthora pada media 
Kakao dengan metode Direct Inspection 

1 

12. Identifikasi Cendawan pada media Bawang Merah 
dengan metode Direct Inspection 

 
44 

13. Identifikasi Cendawan pada media Padi dengan metode 
: - Blooter Test    

  - Washing Test 

 
1 

1 

14. Identifikasi Sclerotinia sclerotiorum pada media 

Bawang Merah dengan metode Blotter Test 

 

2 

15. Identifikasi Perenoscleospora sorghii pada media Benih 

Jagung dengan metode Blooter Test 

 

4 

16. Identifikasi Cendawan pada media bibit Bawang Merah 

dengan metode Blotter Test 

1 

17. Identifikasi Cendawan pada media Kentang dengan 

metode Blotter Test 

 

1 
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18. Identifikasi Sclerotinia sclerotiorum pada media Benih 
Padi dengan metode Blotter Test 

4 

 JUMLAH 680 

 

 

Sedangkan koleksi OPT/OPTK pada tahun 2016 dalam kegiatan 

pengujian laboratorium adalah sebagai berikut : 
Necrobia rufies,Carpophilus dimidiatus,Tribolium 

castaneum,oryzaephilus surinamensis,Sitophilus 
oryzae,Sitophilus zeamais,Callosbruchus maculatus,Bruchus 

rufimanus,Callosobruchus chinensis,Bactrocera 

papayae,Bactrocera carambolae,Bactrocera 
timerensis,Bactrocera nigrotibialis,Bactrocera 

albistrigata,Bactocera caudata,Bactrocera cucurbitae,Bactrocera 
umbrosa,Perenosclrospora sorghii,Alternaria alternata,Alternaria 

chrysanthemi,Rhizoctonia solani,Culvularia lunata,Tilletia 
barclayana,Cladosporium fulvum,Periconia cookei,Botrydiplodia 

theobromae . 
 

Pencapaian Target : 
 

Kesimpulannya adalah  bahwa jumlah sampel yang terrealisasi 

pada tahun 2016 sebanyak 31.550 sampel lebih rendah 

dibandingkan jumlah sampel pada tahun 2016 sebanyak 33.733 

sampel dengan uraian sebagai berikut : 

No. Uraian Jumlah 

Sampel 

Tahun  

2015 

Jumlah 

 Sampel 

Tahun  

2016 

Keterangan 

1. Karantina 

Tumbuhan 

857 864 Peningkatan 

jumlah sampel 

sebesar 0,01 %  

2. Karantina 

Hewan 

32.876 30.686 Penurunan 

jumlah sampel 

sebesar 6,6 % 
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untuk kegiatan pengambilan sampel yang dilakukan oleh 

Karantina Hewan mengalami penurunan , di bandingkan pada 

tahun 2015 hal ini disebabkan antara lain oleh karena : 

1. Adanya beberapa perusahaan pengguna jasa yang 

mengalami kebangkrutan sehingga perusahaan tersebut di 

tutup dan hal ini sangat berpengaruh terhadap jumlah 

komoditi hewan yang diantar pulaukan sehingga jumlah 

sampel juga mengalami penurunan di bandingkan dengan 

tahun 2015, 

2. Khususnya pengujian TPC dan pengujian RBT dimana pada 

tahun lalu (2015) tidak ada aturan pembatasan kuota / 

jumlah ternak yang di antarpulaukan namun pada tahun 

2016 dibatasi oleh aturan tersebut dimana perbandingan 

prosentasenya adalah untuk wilayah pengiriman ke Jakarta 

dibatasi 70 % untuk ternak Sapi sedangkan untuk wilayah 

Kalimantan sebesar 30 % padahal jumlah sampel serum 

darah Sapi  yang diambil adalah untuk wilayah Jakarta 

sebesar 10 % dan prosentase untuk wilayah Kalimantan 

sebesar 100 % hal ini berpengaruh terhadap jumlah 

peningkatan sample yang dilakukan oleh petugas Karantina 

Tumbuhan pada tahun 2016 namun  dapat dipastikan bahwa 

tidak ada komoditi yang lolos dari pengawasan serta 

tindakan Karantina Hewan . 

Jumlah Sampel Karantina Tumbuhan pada tahun 2016 

mengalami peningkatan sebesar 0,01 % dbandingkan pada 

tahun 2015 oleh karena adanya peningkatan jumlah lalu lintas 

komoditi  yang menjadi sasaran pada kegiatan ini adalah : 

memastikan kondisi komoditi yang dilalulintaskan dalam 

keadaan sehat, sebagian besar komoditi tumbuhan yang 

dilakukan                            pengujian                   laboratorium  
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Pada pengujian HPHK yang telah dilakukan di laboratorium Balai 

Karantina Pertanian Kelas I Kupang dalam proses sertifikasi 

Karantina pertanian tahun 2016,terdapat beberapa temuan 

antara lain : 

Penyakit HPHK golongan 2 yang ditemukan yaitu Brucella,sp dari 

pengujian RBT sebanyak 25.211 sampel, dimana terdapat 205 

sampel yang dilakukan pengujian positif uji RBT,dari 25.211 

sampel positif uji RBT sejumlah 25.006 sampel dengan media 

pembawa berupa Sapi Potong yang berasal dari Wilayah Kerja 

Tenau,Bolok dan Rote sejumlah 10.667 sampel yang positif RBT 

sejumlah 89 sampel sedangkan pada Wilayah Kerja Atapupu 

terdapat 8.205  sampel positif RBT sejumlah 99 sampel  dan sisa 

6.249 sampel positif RBT sejumlah 17 sampel berasal dari 

Wilayah Kerja Wini    

Dari kegiatan pengambilan sampel yang dilakukan petugas 

karantina hewan dan tumbuhan  dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1.    Dukungan    anggaran   untuk     dilakukan     pengujian- 

   pengujian    laboratorium    sangat     bermanfaat     dan  

   memberi dampak yang besar terhadap proses kelanjutan  

   dari pengambilan sampel  untuk diterbitknnya   Sertifikat  

   Kesehatan oleh karantina per tahun anggaran khususnya  

   Tahun 2015,  semakin besar  sampel  yang  di  targetkan  

   maka   anggaran   yang dibutuhkan lebih besar , dengan  

   biaya   yang  telah   di tetapkan dalam  DIPA tahun 2015  

   dengan    target      sampel    24.052    sampel      dapat  

   dimanfaatkan untuk pengambilan sampel  melebih target  

   tersebut, ini   merupakan   suatu  keberhasilan bagi Balai  

   Karantina          Pertanian        Kelas        I         Kupang 
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2. -  Perlunya     pengawasan    lanjutan    di luar      tindakan  

   karantina   setelah  didapatkan hasil    positif  dari   uji  -   

   uji    laboratorium     yang     dilakukan     agar     media  

   pembawa   HPHK    maupun  OPTK    yang   positif    dari  

   hasil     uji    laboratorium    dapat      dipastikan     tidak  

   menyebar  ke  tempat  atau  daerah  lain khususnya bagi  

   media       pembawa      yang    akan     diantarpulaukan 

- Peningkatan Kompetensi petugas laboratorium karantina 

tumbuhan dan hewan sangat di perlukan untuk 

mempertajam keahlian di laboratorium untuk 

menghindari atau memperkecil hasil pengujian 

laboratorium              yang              tidak               valid 

 

Jumlah dukungan operasional koordinasi pengawasan sebanyak 

15   kegiatan    yang    ditetapkan    pada    awal    tahun    2015  
 

Pencapaian Target : 
Dari hasil  kegiatan koordinasi pengawasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa : 
1. Dukungan operasional dalam bentuk koordinasi pengawasan 

belum sepenuhnya dilakukan secara optimal , dimana dari 

hasil koordinasi pengawasan yang telah terlaksana pada 

tahun 2015 ini antara lain : 

1.1. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan pada 

daerah daerah yang belum ditetapkan secara resmi 

sebagai pintu masuk-keluar komoditi ditemukan 

masih adanya pemasukan hewan khususnya 

Sapi,Babi dan Kulit Sapi  untuk keperluan pesta atau 

urusan adat dari Negara Timor Leste ke Kabupaten 

Mota’ain melalui jalan tikus atau jalan tidak resmi 

sehingga        luput       dari     tindakan     Karantina   

1.2. Terdapat komditi pertanian berupa 

Beras,Asam,Jagung yang merupakan kebutuhan 

pokok untuk konsumsi yang dilalu lintaskan melalui 
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jalan tikus dari Negara Timor Leste ke Indonesia dan 

sebaliknya  yang   tidak  melalui  tindakan  karantina 

1.3. Terdapat transaksi penjualan Sapi  di daerah  Pinggir  

sungai dan Pasar pada hari tertentu di kecamatan 

Bikomi Niluat Kabupaten Timor Tengah Utara 

Perbatasan  RI – RDTL  

1.4. Dukungan dan kerjasama yang lebih optimal sangat 

dibutuhkan dari instansi instansi terkait khususnya 

pada daerah perbatasan RI - RDTL sehingga tugas 

dan fungsi Karantina Pertanian dalam pelaksanaan di 

lapangan dapat berjalan optimal guna mencegah 

masuk-keluarnya media pembawa HPHK-OPTK 

khususnya kegiatan pengobatan berupa pemberian 

vitamin dan antibiotic yang selama ini dilakukan oleh 

Dinas   Peternakan   khususnya  pada  musim  hujan 

2. Belum adanya tindakan atau sanksi yang keras terhadap 

pelanggaran masuknya Sapi illegal dari wilayah Oekusi Timor 

Leste       (  RDTL )      ke     wilayah     Republik     Indonesia 

3. Keterbatasan  SDM terhadap pelayanan pada wlayah Kerja 

Mota’ain sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan di 

wilayah                             kerja                             Mota’ain. 

4. Belum adanya Instalasi Kandang ataupun gudang untuk 

menampung komoditi pertanian baik hewan maupun 

tumbuhan di wilayah kerja Rote yang berbatasan dengan 

Negara Australia untuk dilakukan tindakan karantina 

mengingat tingkat pencurian Sapi yang sangat tinggi di 

wilayah Rote 

5. Dibutuhkan Sosialisasi yang lebih intensif terhadap 

masyarakat yang bermukim di wilayah wilayah Perbatasan 

Negara lain khususnya Negara RDTL dan Australia sehingga 

dapat membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya 

tindakan  karantina    pertanian    di    wilayah      perbatasan  

6. Perlunya koordinasi / Harmonisasi dengan instansi terkait 

sehubungan dengan adanya peraturan daerah wilayah kerja 

tertentu terkait pembatasan kuota ,perijinan pemuatan hewan 

maupun komoditi pertanian dengan undang – undang 

karantina pertanian 

Indikator Kinerja 5 : 
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Dukungan internal administrasi pengelolaan sertifikasi 

karantina      pertanian       dengan       target       12   bulan.  

Pencapaian Target : 
 Telah terlaksana selama 12 bulan pada tahun anggaran 2015 

dengan beberapa perubahan anggaran yang tidak terlalu 
mempengaruhi pengelolaan sertifikasi karantina pertanian di 

Balai karantina Pertanian Kelas I Kupang sehingga di harapkan 
dapat meningkatkan kinerja petugas karantina hewan dan 

tumbuhan dalam melaksanakan tugas di lapangan untuk cegah 

tangkal HPHK  dan   OPTK   di  wilayah  propinsi  Nusa  Tenggara   
 

Sasaran Kegiatan 2 : 
 

Tersedianya sarana dan prasarana perkarantinaan yang 
memadai 

 
Indikator Kinerja 3 : 

Presentase sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan 
dan memadai 

Dukungan aparatur pegawai dan layanan perkantoran yang 

dianggarkan       dalam      12      bulan     pada     tahun      

2015 

Pencapaian Target : 

Tahun anggaran 2015 telah di alokasikan anggaran untuk 

dukungan aparatur pegawai dan layanan perkantoran dalam 12 

bulan guna memfasilitasi pegawai Balai Karantina Pertanian Kelas 

I  Kupang  dalam  melaksanakan  operasional  sebagai   berikut : 

Tabel 10. Belanja  Operasional  pegawai dan belanja barang 

diantaranya  

No. Uraian Tahun Anggaran Realisasi % 

1. Belanja 

Operasi  

Pegawai 

2015 5.394.855.000,- 5.367.558.619,- 99,49% 

2. Belanja 

Operasi  

Barang 

2015 6.271.218.000,- 5.604.620.975,- 89,37% 
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Tabel 11. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

No

. 

Uraian Tahun Target Realisasi 

1. PNBP 2015 740.000.000,

- 

964.928.263,- 

2. Pendapatan jasa 2015  913.146.903 

3. Pendapatan iuran 

dan denda 

2015  47.688.500,- 

Untuk realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) tahun 

2015 sebesar Rp.964.928.263 atau mencapai 130,40 % dari 

target yang telah diestimasi sebesar Rp.740.000.000,- 

sedangkan realisasi belanja Negara pada tahun 2015 sebesar 

Rp.15.752.898.184 atau mencapai 94,87% dari alokasi anggaran 

sebelum revisi Rp.16.604.073.000,-,selama proses pelaksanaan 

DIPA sementara berlangsung Balai Karantina Pertanian Kelas I 

Kupang telah melakukan revisi anggaran oleh karena adanya 

program penghematan belanja pemerintah dan adanya 

perubahan kegiatan sesuai kebutuhan serta kondisi pada saat 

tahun         anggaran       2015       berjalan        antara     lain : 

Tabel 12. 

No. Uraian Anggaran Sebelum 

 Revisi (Rp) 

Anggaran Sesudah  

Revisi (Rp) 

1. Belanja 

Pegawai 

5.881.160.000,- 5.394.855.000,- 

2. Belanja 

Barang 

6.069.418.000,- 6.271.218.000,- 

3. Belanja 

Modal 

144.000.000,- 4.938.000.000,- 

Total Belanja 16.604.073.000,- 
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Pada tahun anggaran 2015 terdapat kenaikan realisasi belanja 

sebesar 72,02% dibandingkan realisasi belanja pada tahun 

sebelumnya , yang disebabkan oleh : 

1. Peningkatan lalu lintas komoditi pertanian sehingga 

menyebabkan peningkatan operasional pengawasan dan 

tindakan karantina 8 P 

2. Peningkatan       kegiatan      operasional       pengawasan  

    tindak     karantina  

untuk realisasi belanja pegawai Rp.5.367.558.619,- mengalami 

kenaikan  sebesar  9,83%  dari tahun 2014 oleh karena adanya : 

1. Penambahan  jumlah  pegawai  sebanyak  4  (empat) pegawai  

2.Penambahan   tenaga     fungsional  karantina    hewan     dan  

   tumbuhan  sehingga  terjadi  penambahan  belanja  tunjangan   

   fungsional   sedangkan untuk  realisasi  belanja  barang   pada  

   tahun anggaran 2015 mengalami peningkatan sebesar 39,37%  

   dari tahun 2014 oleh karena : 

1.Adanya    peningkatan   kualitas   pengawasan   dan   tindakan  

   karantina  berupa  pemeriksaan  laboratorium  terhadap media  

   pembawa                    HPHK                  dan                 OPTK 

2.Terdapat       peningkatan      belanja   bahan   dan   keperluan  

   Perkantoran  guna  mendukung peningkatan layanan sertifikasi  

   karantina    pertanian    di    propinsi   Nusa   Tenggara  Timur 

Pencapaian Target Kinerja Output kegiatan sesuai DIPA BKP.Kls I 

Kupang  tahun 2015  alokasi anggaran sebesar Rp. 16.586.073,- 

Target Penyerapan Anggaran tahun 2015  : 

- Triwulan   I  sebesar 

Rp.2.736.638.750,-   atau   16,50   %  

- Triwulan 2 sebesar 7.429.012.500,- 

atau 44,79 % ,  

- Triwulan   3 sebesar Rp. 

11.650,214,250,-  atau  70,24 %  dan  
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- Triwulan   4 mendekati 100 % atau 

Rp.16.586.073.000,-   

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran kegiatan 

berupa terwujudnya good governance & clean government 

dengan indicator kinerja yang terurai dalam program dan 

kegiatan dukungan aparatur pegawai dan layanan perkantoran 

telah tercapai output selama 12 bulan berjalan dengan realisasi 

belanja operasional pegawai sebesar 99,49 % dan belanja 

operasional barang dalam layanan perkantoran sebesar 89,37 %       

Hasil dari kegiatan selama 12 bulan tersebut terlihat dalam 

peningkatan                            tindakan                      karantina  

 

4. Tersedianya sarana dan pra sarana perkarantinaan 

yang memadai 

Indikator Kinerja  : 

Tersedianya sarana dan pra sarana  perkarantinaan yang 

memadai                 dengan              target           86          unit 

Pencapaian Target : 

Untuk mendukung peningkatan layanan sertifikasi karantina 

pertanian maka dengan adanya pengalokasian anggaran untuk 

penambahan sarana dan prasarana pada tahun 2015 di Balai 

Karantina        Pertanian       Kelas    I     Kupang          seperti : 
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Tabel 13. 

No. Jenis Sarana & Prasarana Volume Satuan 

1. Pengadaan PC.Computer 1 Unit 

2. Pengadaan Lap Top orginal 2 Unit 

3. Pengadaan Software Server 1 Unit 

4. Pengadaan Meubelair/Meja Kerja 22 Unit 

5. Pengadaan Meubelair/Kursi Kerja 37 Unit 

6. Pengadaan Lemari Kerja 15 Unit 

7. Pengadaan Air Conditoner 1/5 PK 2 Unit 

8. Pengadaan Air Conditioner 1  PK 3 Unit 

9. Pengadaan Mesin Dinamo Air 2 Unit 

10. Pengadaan Dispencer Standing  1 Unit 

Total 86 Unit 

Untuk sarana dan prasarana baik pengadaan penambahan 

fasilitas untuk petugas karantina sebanyak 86 unit telah tercapai 

100 % , dan hasil yang diperoleh dengan adanya penambahan 

sarana dan prasarana tersebut terbukti telah memenuhi 

kebutuhan petugas karantina dalam meningkatkan kinerjanya 

serta adanya peningkatan kualitas IT dengan dilakukannya 

perbaikan server dalam rangka peningkatan pelayanan 

administrasi                       karantina                        pertanian .  

 

Indikator Kinerja : 

Pengembangan infrastruktur tanah ,gedung,bangunan dan 

instalasi                     dengan               target             4.295 m2  

 

Pencapaian Target : 

Hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan infrastruktur tanah, 

gedung ,  bangunan   dan   instalasi   adalah   sebagai   berikut : 
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Tabel 14. 

No. Jenis Sarana & Prasarana Volume Satuan 

1. Pengadaan Kendaraan Operasional 

Roda 4 (Empat) 

1 Unit 

2. Pengadaan Kendaraan Operasional 

Roda 2 (Dua) 

5 Unit 

3. Pengadaan Computer PC.Unit 24 Unit 

4. Pengadaan Printer Dotmatrik 4 Unit 

5. Pengadaan UPS 24 Unit 

6. Pengadaan Telp/Fax 7 Unit 

7. Pengadaan Meubelair 40 Unit 

8. Pengadaan Air Conditioner 15 Unit 

9. Pemasangan Jaringan Telekomunikasi  4 Unit 

10. Pemasangan Listrik 5 Unit 

11. Pengadaan tanah wilker   3.000 M2 

12. Pembangunan Kantor Pelayanan  400 M2 

13. Pembangunan Instalasi KT dan IKH 600 M2 

14. Pembangunan Penambahan Kapasitas 

IKH Wini 

3.812  M2 

15. Pembangunan Pagar Keliling 530 M2 

16. Landscape wilayah kerja 150 M2 

Total 6.996 M’ 

 

Dari data di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pengembangan infrastruktur tanah sebesar : 2.456 m2 

2. Pengembangan infrastuktur gedung sebesar : 520 m2 

3. Pengembangan infrastuktur bangunan sebesar :2.571 m2 

4. Pengembangan infrastuktur instalasi sebesar :1.450 m2 
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Adanya pengembangan sarana dan prasarana dalam rangka 

pengawasan tindak karantina masih menggunakan fasilitas yang 

terbatas karena keterbatasan anggaran sehingga terdapat 

kenaikan realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada 

tahun 2015 sebesar Rp.4.116.852.790,- guna meningkatkan 

kualitas layanan tindak karantina di wilayah kerja maupun di 

kantor Balai, sedangkan adanya peningkatan penambahan 

volume dalam  belanja modal karena adanya penambahan 

anggaran khususnya belanja modal dalam rangka penambahan 

sarana prasaraana instalasi karantina hewan maupun pembuatan 

pengamanan asset dalam rangka penambahan fasilitas sarana 

karantina hewan dan organism pengganggu tumbuhan  di 

pertengahan tahun anggaran 2015 yang sedang berjalan, 

sedangkan dalam realisasi belanja modal peralatan dan mesin 

per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing – 

masing sebesar Rp.143.700.000,- dan Rp.248.473.500,- dimana 

realisasi belanja modal dan peralatan mesin tahun 2015 

mengalami penurunan sebesar -42,17% dibandingkan tahun 

2014 oleh karena adanya penghapusan BMN yang telah rusak; 

untuk realisasi belanja modal gedung dan bangunan per 31 

desember 2015 dan 31 desember 2014 mengalami kenaikan 

dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan tindak karantina 

pertanian untuk karantinaa hewan sehingga terdapat perbaikan 

instalasi karantina hewan dan perbaikan pengamanan asset 

berupa pagar, selain itu juga terdapat kenaikan  belanja modal  

lainnya dalam rangka peningkatan kualitas IT sehingga 

dilakukan perbaikan server untuk meningkatkan pelayanaan 

administrasi karantina pertanian.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Hasil kerja yang dilakukan oleh  Balai Karantina Pertanian Kelas I 

Kupang setelah dilakukan pengukuran kinerja dengan 

menggunakan indicator kinerja yang telah di tetapkan dalam 

perjanjian kinerja pada awal tahun 2015  mengalami kenaikan , 

target kinerja yang direncanakan dan ditetapkan bersama  oleh 

Kepala Badan Karantina Pertanian dan Kepala Balai Karantina 

Pertanian Kelas I Kupang pada tahun 2015  memenuhi target 

pencapaian dan bahkan melebihi dari target dalam jumlah atau 

ouput yang telah di targetkan dengan kualifikasi sangat 

berhasil, namun adapun beberapa hal yang perlu mendapat 

perhatian untuk ditingkatkan  dalam pencapaian outcome 

yang lebih maksimal di tahun mendatang adalah : 

1. Sarana-prasarana yang belum cukup memadai dalam 

menunjang kinerja pegawai untuk pencapaian hasil yang 

akurat khususnya fasilitas laboratorium di wilayah kerja 

maupun                                kantor                        balai. 

2. Penempatan Petugas sesuai dengan keahliannya sehingga 

dapat lebih memaksimalkan peran petugas karantina 

sesuai    keahliannya  di  lapangan   maupun  laboratorium 

3. Peningkatan Penerapan standar Pelayanan Publik (SPP), 

penerapan SMM ISO : 9001:2008 dan proses akreditasi 

Laboratorium SNI ISO/IEC 17025 ;2008 (ISO/IEC 17025 

;2005) 

4. Suasana kerja yang kondusif dan peningkatan  

pengembangan SDM  

5. Dukungan dana dan Kerjasama instansi terkait khususnya 

di      daerah        perbatasan      wilayah     RI     -    RDTL 
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Disamping beberapa faktor diatas, dalam upaya pencapaian 

kinerja    terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain : 

1. Untuk  beberapa kegiatan pendukung khususnya : 

1.1.Kegiatan dukungan operasional koordinasi pengawasan  

     dalam   hal ini   kegiatan   sosialisasi dimana selama ini  

     evaluasi  terhadap  kegiatan  tersebut  belum dilakukan  

     secara optimal yaitu pengukuran terhadap pemahaman  

     masyarakat  dalam   hal   ini  peserta   yang  mengikuti  

     kegiatan  sosialisasi  sehingga  kegiatan tersebut dapat  

     dilakukan  penilaian  secara  mendalam guna perbaikan  

     dimasa         mendatang,           karena     pemahaman      

     masyarakat   terhadap      peran   karantina  di  tengah   

     tengah   masyarakat sangat      berpengaruh   terhadap    

     tingkat   keamanan   kesehatan      sumber  daya  alam  

     hayati    hewan ,    tumbuhan    dan      pangan olahan,  

     diharapkan untuk kegiatan sosialisasi selanjutnya dapat  

     dilakukan    kegiatan     evaluasi   dengan  memberikan  

     pengukuran    khusus    terhadap    kegiatan    tersebut      

     sehingga  dapat mencapai outcome yang     diharapkan 

1.2.Lebih      mengoptimalkan    /   memperketat  kegiatan  

      pengawasan sehingga  kondisi keamanan pangan yang  

      masuk         atau      keluar   dapat    lebih     terjamin  

      keamanan     kesehatan   baik     hewan        maupun  

      tumbuhan          serta         produk       -     produknya  

2. Memperluas wilayah pemantauan karantina hewan dan 

tumbuhan sehingga dapat memaksimalkan pengawasan 

pada pintu masuk daerah penyebaran hama penyakit 

hewan                           maupun                     tumbuhan. 
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secara umum dapat di simpulkan bahwa untuk mendukung 

terwujudnya peningkatan layanan sertifikasi karantina pertanian 

dari total anggaran yang dipercayakan oleh Balai Karantina 

Pertanian sebesar Rp.16.604.073.000, yang terealisasi adalah 

sebesar 94,87 % atau Rp.15.751.898.184,-,dengan 3 sasaran 

kegiatan dan 8 indikator kinerja yang telah di tetapkan dalam 

perjanjian kinerja antara Kepala Badan Karantina Pertanian 

Jakarta dengan Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang 

tahun 2015 semuanya telah tercapai dalam output dengan 

kualifikasi sangat berhasil. 

 

       


