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KATA PENGANTAR 

 
 

Dalam rangka pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, serta penjabaran Peraturan Presiden No. 2 Tahun 

2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Badan 

Karantina Pertanian (BARANTAN) menetapkan Rencana Strategis Badan Karantina 

Pertanian Tahun 2020-2024 sebagai turunan dari Rencana Strategis Kementerian Pertanian 

Tahun 2020-2024. 

Mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dalam pelaksanaan  

pembangunan nasional dan pembangunan pertanian sejak tahun 2020 sampai tahun 2024, 

diperlukan langkah-langkah terobosan melanjutkan kebijakan sebelumnya, dan merupakan 

upaya terintegrasi yang saling memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan 

karantina pertanian, terutama untuk meningkatkan upaya  perlindungan  terhadap  

kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan, lingkungan, dan 

keanekaragaman hayati, serta keamanan pangan. Badan Karantina Pertanian akan 

meningkatkan peran guna melakukan mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan 

melalui perlindungan kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari 

serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), dan organisme pengganggu 

tumbuhan karantina (OPTK), kemudian mendukung terwujudnya keamanan pangan, 

memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar 

komoditas pertanian, serta meningkatkan citra dan kualitas pelayanan publik. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon telah 

melakukan reviu Rencana Strategis Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon tahun 2020-

2024 dengan menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama, 

program dan kegiatan, serta anggaran yang diperlukan dalam rencana strategis Badan 

Karantina Pertanian 2020-2024 dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian 

Pertanian Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian 

Nomor: 259/KPTS/RC.020/M/05/2020. 

Rencana Strategis Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon Tahun 2020-2024 ini 

selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

pembangunan karantina pertanian tahun 2020-2024. Diharapkan pembangunan karantina 

pertanian dapat meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional dan 

kesejahteraan masyarakat. 

Ambon, Juni 2020 

Kepala SKP Kls I Ambon 
 

Aris Hadiyono, SP
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Kondisi Umum 

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon yang merupakan salah satu Unit 

Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian bertanggungjawab atas pelaksanaan 

perkarantinaan di Provinsi Maluku dengan Wilayah Kerja Bandar Pattiumura, Pelabuhan 

Laut Yos Sudarso, Pelabuhan Laut Tual, Pelabuhan Laut Namlea, Pelabuhan Laut 

Kobisadar dan Kantor Pos dan Giro, yang merupakan pintu masuk dan keluar (entry and exit 

point) lalu lintas perdagangan komoditas pertanian berupa hewan dan tumbuhan. Stasiun 

Karantina Pertanian Kelas I Ambon selalu berusaha secara terus menerus meningkatkan 

kinerjanya sebagai upaya mendukung tugas pokok dan fungsi karantina pertanian secara 

nasional. 

Dalam perkembangan Perencanaan dan strategi pembangunan pertanian 2015-2019, 

dukungan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon diwujudkan dalam pencapaian 

sasaran strategis yaitu : Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian 

nasional; Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional; Terkendalinya 

penyebaran OPTK pada tumbuhan; Terkendalinya penyebaran HPHK pada Hewan; 

Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Stasiun Karantina Pertanian 

Kelas I Ambon dan Meningkatnya kualitas layanan publik Barantan. Muara dari dukungan 

tersebut adalah mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan, dan hal tersebut merupakan 

salah satu faktor strategis yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan perwujudan 

kedaulatan pangan nasional. 

 

1.2. Potensi dan Permasalahan 

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki luas wilayah laut dan 

garis pantai yang sangat panjang, sehingga sangat besar kemungkinan masuknya berbagai 

hama dan penyakit hewan dan tumbuhan melalui aktivitas lalu lintas keluar masuknya 

produk pertanian, baik dari luar negeri maupun antar area di dalam wilayah RI. Berkaitan 

dengan hal tersebut maka keberadaan UPT Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon 

menjadi sangat penting sebagai garda terdepan dalam mencegah masuknya/ keluar hama 

penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina 

(OPTK) ke dalam/dari wilayah Negara Republik Indonesia dan penyebarannya dari suatu 

area ke area lain. 

 

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin 

meningkatnya arus lalulintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tarif (tariff 
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barrier) dalam perdagangan hasil pertanian antar negara. Keadaan ini mendorong 

masing-masing negara memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan 

keamanan hasil pertanian sebagai instrumen pengendalian perdagangan antar negara. 

 

Pada saat ini ancaman yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya alam, 

ketentraman dan kesehatan masyarakat, kesehatan pangan, gangguan terhadap produksi 

sektor pertanian, serta lingkungan telah didefinisikan sebagai ancaman yang perlu untuk 

dicegah masuk dan penyebarannya.Ancaman yang secara global telah diidentifikasi 

dapat dikendalikan secara efektif melalui penyelenggaraan perkarantinaan antara lain: 1) 

ancaman terhadap kesehatan hewan dan tumbuhan; jenis asing invasif(invasive species); 

3) penyakit Zoonosis; 4) Bioterorism; 5) pangan yang tidak sehat termasukGenetic 

Modified Organism(GMO) yang belum dapat diidentifikasi keamanannya; 6) kelestarian 

plasma nutfah/keanekaragaman hayati; 7) hambatan teknis perdagangan; dan 8) 

ancaman terhadap kestabilan perekonomian Nasional. 

 

Peran UPT Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon adalah: 1) 

mengoperasionalkan persyaratan teknis (persyaratan karantina) impor yang ditetapkan di 3 

(tiga) titik yaitu sebelum masuk (pre border), di tempatpemasukkan(at border) dan setelah 

pemasukan (post border)dalam upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan 

manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan; 2) memfasilitasi  ekspor komoditas 

pertanian melalui pemeriksaan, audit, verifikasi dan sertifikasi karantina ekspor agar 

persyaratan teknis yang ditentukan negara pengimpor dapat terpenuhi; 3) turut serta 

memverifikasi persyaratan teknis negara tujuan ekspor agar tetap dalam koridor 

perjanjian SPS. 

Untuk dapat menjadi basis perekonomian nasional, maka komoditas pertanian 

Indonesia harus memiliki daya saing pasar yang kuat, baik di lingkup domestik maupun 

pasar internasional. Keberlanjutan perekonomian yang ditunjang oleh komoditas pertanian, 

dan kontribusinya pada perdagangan, serta pasar internasional ditentukan oleh beberapa 

faktor, yakni: (a) kualitas dan kontinuitas komoditas pertanian yang didukung oleh 

informasi tata kelola produksi yang baik (GAP/GFP/SOP); (b) kemampuan promosi dan 

negosiasi internasional dengan prinsip saling menguntungkan; dan (c) keberadaan dan 

status penyakit. 

 

Satu satunya faktor yang didefinisikan sebagai hambatan teknis adalah 

keberadaan/status penyakit, yang berdasarkan ketentuan internasional berkaitan dengan 

prevalensi hama dan penyakit serta organisme pengganggu tumbuhan di suatu 

area/kawasan, sistem surveilans yang dimiliki dan dilaksanakan, dan sistem pengendalian 

yang dibangun. 
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Berdasarkan Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman),banyak 

faktor yang berhubungan dengan ancaman resiko penyakit pada hewan dan tumbuhan, 

serta status penyakit di suatu area yang terkait dengan fungsi  UPT Stasiun Karantina 

Pertanian Kelas I Ambon sebagai berikut: 

 

Tabel. 1. Faktor Internal 

 
No. Aspek Kekuatan (Strengths) Kelemahan 

(Weaknesses) 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adanya landasan hukum 
berupa undang-undang 
no. 16 tahun 1992 tentang 
karantina hewan, ikan dan 
tumbuhan, Peraturan 
Pemerintah no 82 tahun 
2000 tentang karantina 
hewan dan Peraturan 
Pemerintah noo. 14 tahun 
2002 tentang karantina 
tumbuhan. 

Sebagai dasar kewenangan 
penyelenggaraan 
perkarantinaan pertanian. 

 
 
 
 
 

 

Masyarakat belum 
memahami undang-
undang yang dimaksud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Sumber Daya Manusia 
(SDM) 

a. Stasiun Karantina 
Pertanian Kelas I Ambon 
memiliki SDM yang 
berkompeten dalam 
penyelenggaraan 
perkarantinaan dan 
pengawasan keamanan 
hayati, yang terdiri dari 
tenaga fungsional 
karantina hewan (Medik 
Veteriner dan Paramedik 
Veteriner). Fungsional 
karantina tumbuhan 
(Pengendali Organisme 
Pengganggu Tumbuhan 
– POPT), Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS), dan  POLSUS  

b. Kompetensi SDM Stasiun 
Karantina Pertanian 
Kelas I Ambon semakin 
meningkat. 

c. Stasiun Karantina 
Pertanian Kelas I Ambon 
dalam penyediaan diklat 
teknis meningkat 

a. Distribusi SDM belum 
memperhitungkan 
analisis beban kerja 
baik tingkat pusat dan 
UPT. 

b. Kualitas, kompetensi 
dan jumlah SDM 
memerlukan 
peningkatan 
mengikuti 
meningkatnya beban 
kerja operasional. 

3. Sarana Mempunyai sarana dan a. Sarana dan prasarana 
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prasarana/Infastruktur prasarana operasional yang 
mendukung pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi 
Stasiun Karantina Pertanian 
Kelas I Ambon memiliki 
yang berkualitas.  

operasional perlu 
penataan dan 
peningkatan kualitas 
sesuai 
peruntukkannya dan 
standar. 

b. Belum semua sarana 
dan prasarana 
memenuhi standar 
minimal. 

c. Teknologi dan sistem 
informasi belum cukup 
memuaskan 
pemanfaatannya 
dalam meningkatkan 
pelayanan dan 
manajemen kinerja 
internal. 

d. Sarana dan prasarana 
operasional masih 
memerlukan penataan 
dan peningkatan 
kualitas mengikuti 
peningkatan beban 
operasional dan 
kepuasan masyarakat 
dalam pelayanan.  

4. Tata laksana Setiap kegiatan 
pelaksanaan operasional 
perkarantinaan telah 
dibuatkan standar 
operasional prosedur (SOP) 
untuk dapat dijadikan acuan 
atau pedoman dalam 
pelaksanaan tugas 
dimaksud. 

SOP tersebut perlu 
disempurnakan sesuai 
dengan ketentuan yang 
berlaku. 

4.  Pengelolaan Anggaran Dari aspek pendanaan, 
selain APBN Rupiah murni, 
Stasiun Karantina Pertanian 
Kelas I Ambon mempunyai 
Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP) yang sampai 
dengan saat ini merupakan 
PNBP yang disetor ke kas 
negara. 

Alokasi anggaran 
operasional Stasiun 
Karantina Pertanian 
Kelas I Ambon masih 
terbatas.  
 

5 Kelembagaan Stasiun Karantina Pertanian 
Kelas I Ambon telah ditunjuk 
sebagai salah satu anggota 
Tim Pengendali Inflasi 
Daerah (TPID) yang bekerja 
sama dengan Bank 
Indonesia. 

Sinergitas antara instansi 
belum optimal. 
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6 Pelayanan Publik  a. Komitmen dari pimpinan 
dan pegawai Stasiun 
Karantina Pertanian 
Kelas I Ambon untuk 
meningkatkan kualitas 
pelayanan publik semakin 
menguat. 

 
 
b. Semakin membaiknya 

mutu sarana prasarana 
untuk peningkatan 
kualitas pelayanan publik 
kepada masyarakat. 

c. Telah adanya 
pengukuran Indeks 
Kepuasan Masyarakat 
(IKM) sebagai bagian dari 
system monev perbaikan 
pelayanan publik. 

d. Stasiun Karantina 
Pertanian Kelas I Ambon 
memiliki telah 
menerapkan Standar 
Pelayanan Publik (SPP)  
dan telah ditetapkan oleh 
ombudsman RI sebagai 
zona kepatuhan tinggi 

e. Stasiun Karantina 
Pertanian Kelas I Ambon 
telah menerapkan Sistem 
Manajemen Mutu (SMM)  
ISO 9001 : 2008 

f. Stasiun Karantina 
Pertanian Kelas I Ambon 
telah menerapkan ISO 
Sistem Manajemen Mutu 
Laboraturium ISO 17025 : 
2008 

Sistem pelayanan dan 
pengawasan 
pelaksanaan 
perkarantinaan yang 
telah dituangkan dalam 
suatu produk hokum 
belum optimal 
penerapannya. 

 

Tabel 2. Faktor Eksternal 
 

No. Aspek Peluang (Opportunities) Tantangan (Threats) 

1. Sistem Ekonomi 
perdagangan domestik dan 
internasional 

a. Peningkatan jumlah 
konsumen produk 
pertanian dunia. 

b. Integrasi perdagangan 
dunia atau antar kawasan 
(WTO, MEA, APEC, EU, 

a. Distribusi SDM belum 
memperhitungkan 
analisis beban kerja 
baik tingkat pusat dan 
UPT. 

b. Kualitas, kompetensi 
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dsb) 

c. Adanya ketentuan-
ketentuan antar Negara 
yang harus disepakati 
dan telah harmoni di 
dalam MoU. 

d. Terdapat berbagai 
kesepakatan 
internasional terkait 
penjaminan akses pasar 
(OIE,Codex,dsb). 

e. Berlakunya kebijakan 
perjanjian perdagangan 
bebas (Free Trade 
Agreement – FTA), 
Antara lain yaitu 
Indonesia – china, 
Indonesia – korea, 
Indonesia-jepang  

 

dan jumlah SDM 
memerlukan 
peningkatan mengikuti 
meningkatnya beban 
kerja operasional. 

2. Perkembangan IPTEK a. Kerjasama penerapan 
standarisasi mutu secara 
internasional berbasis 
ISO. 

b. Pembelajaran dari praktik 
otoritas kompeten dari 
Negara-negara lain. 

c. Tawaran kerjasama 
pengembangan jejaring 
riset internasional. 

d. Kesempatan mengikuti 
pendidikan dan pelatihan 
di luar negeri. 

a. Data hasil riset yang 
dilakukan oleh pihak 
Indonesia sangat 
mudah diakses oleh 
pihak luar. 

b. Data hasil riset yang 
dilakukan pihak asing 
yang sangat sulit 
diakses oleh peneliti 
Indonesia. 

c. Kemajuan teknologi 
transportasi, 
perdagangan dan 
pariwisata 
mengakibatkan 
peningkatan kegiatan 
lalu lintas komoditas. 

d. Banyaknya HPHK dan 
OPTK dari berbagai 
Negara. 

e. Makin beragamnya 
jenis media pembawa 
HPHK dan OPTK.  

3. Volume dan kompleksitas 
perdagangan 

a. Pengembangan dan 
produksi berbagai produk 
untuk kesehatan hewan 
dan tanaman 
(pencegahan, diagnosis, 

a. Adanya bioterorisme 

b. Semakin beragamnya 
bentuk dan jenis 
komoditas berkaitan 
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dan pengobatan) 

b. Jenis asing invasif 
(Invasive Allien 
Specie/IAS) telah dapat 
diidentifikasi berdampak 
penting terhadap 
lingkungan dan 
kelestarian sumber daya 
hayati. 

dengan produk-produk 
rekayasa genetik 
(Genetically Modifed 
Organism/GMO) 

c. Sulitnya menelusuri 
tempat asal usul suatu 
produk. 

 



Renstra SKP Kls I Ambon Tahun 2020-2024 11  

BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

 
 

Visi, Misi dan Tujuan Badan Karantina Pertanian selaras dengan dengan Visi Misi 

dan Tujuan Pembangunan Nasional dan Kementerian Pertanian sebagai berikut: 

 
2.1. Visi 

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 

2020-2024 adalah: 

 

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan 
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong 

 

 

Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 dalam visi dan misi Presiden 

disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu lima tahun 

(2020-2024), yaitu: 

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) 

Pembangunan SDM ini diarahkan untuk mencetak SDM (pekerja) keras yang dinamis, 

produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan 

kerjasama industri dan talenta global. 

2. Pembangunan Infrastruktur 

Melanjutkan pembangunan infrstruktur untuk menghubungkan kawasan produksi 

dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak 

lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. 

3. Penyederhanaan Regulasi 

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama 

menerbitkan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. 

4. Penyederhanaan Birokrasi 

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan 

birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi. 
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5. Transformasi Ekonomi 

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam (SDA) 

menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi 

bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut 

maka Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 

yakni: 

 
Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, 

mandiri, dan modern dengan kriteria yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. 

Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas 

komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang 

pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di 

sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian terapan 

didukung oleh kualitas sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi modern 

berbasis kawasan pertanian. 

Visi Kementerian Pertanian di atas, selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan 

Program dan Kegiatan Badan Karantina Pertanian (BARANTAN). Sebagai salah unit kerja 

Eselon I Kementerian Pertanian, “Badan Karantina Pertanian berkomitmen Menjadi 

Instansi yang Profesional, Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan 

Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan, Tumbuhan dan Keanekaragaman  

Hayati, Keamanan Pangan”.  

Visi dari Badan Karantina diatas selanjutnya menjadi acuan pula dalam penyusunan 

Program dan Kegiatan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon “ Terwujudnya 

Masyarakat yang sejahtera Melalui Pelayanan Karantina Pertanian Yang Modern dan 

Terpercaya”. 

2.2. Misi 

Visi Presiden diatas diwujudukan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai 

Nawacita Kedua. Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 merupakan 

percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita I sebagai berikut: 
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1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia. 

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. 

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan. 

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. 

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. 

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya. 

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. 

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. 

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan. 

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian 

mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing 

melalui misi Kementerian Pertanian yaitu: 

1. Mewujudkan ketahanan pangan, 

2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta 

3. Pengelolaan Kementerian Pertanian yang bersih, efektif dan terpercaya. 

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani 

dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu  tujuan 

utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya 

yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan 

pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak 

(impact) dari tercapainya outcome program/kegiatan pembangunan pertanian. 

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai 

perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah 

maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan 

terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat 

untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian 

adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus 

mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap 

kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian. 

Dalam kaitannya dengan tugas  pokok  dan  fungsinya,  maka  dukungan  Stasiun 

Karantina Pertanian Kleas I ambon terhadap pencapaian visi misi tersebut, yaitu: 

1. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan 
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Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan 

Karantina (OPTK), 

2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan 

3. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses 

pasar komoditas pertanian 

4. Memperkuat kemitraan perkarantinaan 

5. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik . 

Sebagai UPT yang berada dikawasan bagian Timur Indonesia SKP Kls I Ambon Memberi 

dukungan terhadap pencapaian Visi Misi tersebut baik kepada pemerintah daerah 

maupun pusat, Yaitu:  

1. Peningkatan kemandirian dalam perlindungan sumberdaya alam hayati dan tumbuhan 

dari serangan HPHK dan OPTK di Pemerintahan Daerah Ambon dan Provinsi Maluku; 

2. Peningkatan produktivitas melalui dukungan terhadap terwujudnya keamanan pangan di 

Pemerintah Daerah Ambon dan Provinsi Maluku; 

3. Meningkatkan fasilitas tindak karantina untuk mendukung perdagangan dalam rangka 

mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian di Pemerintah 

Daerah Ambon dan Provinsi Maluku; 

4. Meningkatkan profesionalisme guna meningkatkan citra dalam kualitas layanan public, 

dalam Perlindungan Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, 

Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan di Pemerintah Daerah 

Ambon dan Provinsi Maluku. 

 

2.3. Tujuan Startegis 

Tujuan dan sasaran strategis merupakan penjabaran dari pernyataan visi yang akan 

dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan diformulasikan tujuan strategis, Stasiun Karantina 

Pertanian Kelas I Ambon akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan 

oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu yang telah ditentukan 

Kebijakan pertanian dalam menjabarkan visi misi Kementerian Pertanian, bisa dilihat 

dalam tujuan Kementerian Pertanian 2020-2024 adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan Terwujudnya reformasi birokrasi 

Kementerian Pertanian. 

2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian 

3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian 

 
Tujuan Badan Karantina Pertanian adalah: 

1. Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari ancaman HPHK dan 

OPTK 
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2. Terjaminnya keamanan produk pertanian hewan dan tumbuhan 

3. Terwujudnya daya saing Komoditas pertanian bertaraf internasional 

4. Terwujudnya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan 

5. Terwujudnya pelayanan prima 

 
2.4. Sasaran Strategis 

Sasaran strategis merupakan kondisi yang inginkan dan dapat dicapai oleh Badan Karantina 

Pertanian. Penyusunan dan penentuan sasaran strategis ini menggunakan metode Balance 

Scorecard (BSC) dengan pendekatan empat perspektif yaitu stakeholders, customer, internal 

process dan learning and growth perspective. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam 

periode 2020-2024 adalah Sasaran Kegiatan (SK) adalah kondisi yang ingin dicapai secara 

nyata oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon dalam pembangunan lima tahun 

mendatang sebagai dampak/ hasil (outcome) dari program/kegiatan yang mengacu pada 

sasaran strategis Kementerian Pertanian. Menurut Peraturan Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penelahaan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, kedudukan Sasaran 

Strategis berada pada level kementerian. Sedangkan pada level eselon I I , dalam hal ini 

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon, maka istilah yang dipergunakan adalah Sasaran 

Kegiatan (SK), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1 berikut: 
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Gambar 1. Hubungan Kerangka Logis Kementerian/Lembaga dengan Pencapaian 

Pembangunan Nasional (Sumber: PMPPN/Ka Bappenas RI No. 5 Tahun 2019) 

 
Selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan pada Undangundang 21 tahun 

2019, RPJP dan RPJMN Nasional serta Renstra Badan Karantina Pertanian Kementerian 

Pertanian, Sasaran Kegiatan (SK) dan indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Stasiun 

Karantina Pertanian Kelas I Ambon adalah:  

 

1. SASARAN KEGIATAN 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Karantina, dan 

kepatuhan masyarakat dengan jumlah indikator antara sebagai berikut : 

indikator kinerja sasaran kegiatan IKSK.1. Jumlah komoditas hewan, tumbuhan dan 

keamanan hayati yang sesuai persyaratan melalui tempat pemasukan/ pengeluaran 

yang ditetapkan,  

indikator kinerja sasaran kegiatan IKSK.2. Jumlah temuan ketidaksesuaian Hayati 

pada komoditas pertanian yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran ; 

indikator kinerja sasaran kegiatan IKSK.3 Jumlah Jenis temuan HPHK & OPTK pada 

komoditas pertanian yang dilalulintaskan di tempat pemasukan/ pengeluaran; 

indikator kinerja sasaran kegiatan IKSK.4 Jumlah komoditas pertanian yang sesuai 

dengan persyaratan karantina negara tujuan; RENSTRA Stasiun Karantina Pertanian 

Kelas I Ambon 2020-2024 15 indikator kinerja sasaran kegiatan IKSK.5 Jumlah 

penyelesaian kasus Pelanggaran Perkarantinaan sampai P21.  

 

2. SASARAN KEGIATAN 2: Terwujudnya Birokrasi Karantina Pertanian yang Efektif, 

Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan jumlah indikator antara sebagai 

berikut :  

indikator kinerja sasaran kegiatan IKSK.6 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas 

layanan publik Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon;  

 

3. SASARAN PROGRAM 3: Terkelolanya Anggaran Karantina Pertanian secara Efisien 

dan Akuntabel dengan jumlah indikator antara sebagai berikut : 

indikator kinerja sasaran kegiatan IKSK.7 Nilai Kinerja Keuangan pada Stasiun 

Karantina Pertanian Kelas I Ambon. 

Sasaran tersebut disusun dalam peta strategi Badan Karantina Pertanian dan 

keterkaitannya dengan strategi di tingkat Kementerian Pertanian serta RPJMN 2020 -

2024 sebagaimana Gambar 2. 
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Gambar 2  Peta strategi Badan Karantina Pertanian dan keterkaitannya dengan strategi di 

tingkat Kementerian Pertanian serta RPJMN 2020 -2024 
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2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Indikator kinerja utama (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan 

sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan 

indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 1. 
Indikator Kinerja Utama 

 
No. 

 
Sasaran Kegiatan 

 
Indikator Kinerja 

 
Penjelasan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meningkatnya 

Kualitas Pelayanan 
Karantina, dan 
kepatuhan 
masyarakat 

Jumlah komoditas pertanian yang sesuai 
persyaratan melalui tempat pemasukan/ 
pengeluaran 
yang ditetapkan 

menghitung jumlah sertifikat 
impor & antar area 

Jumlah temuan ketidaksesuaian 
persyaratan keamanan Hayati pada 
komoditas pertanian yang 
dilalulintaskan di tempat pemasukan/ 
pengeluaran 

menghitung jumlah Notifikasi 
atas Ketidaksesuaian (NNC) 
Kemananan Hayati 
komoditas pertanian 

 
Jumlah Jenis temuan HPHK & OPTK 
pada komoditas pertanian yang 
dilalulintaskan di tempat pemasukan/ 
pengeluaran 

 
menghitung jumlah Jenis 
temuan HPHK & OPTK pada 
komoditas pertanian 

Jumlah komoditas pertanian yang sesuai 

dengan persyaratan karantina negara 
tujuan 

menghitung jumlah sertifikat 

karantina ekspor 

Jumlah penyelesaian kasus 

Pelanggaran Perkarantinaan sampai 

P21 

menghitung kasus 

yang diselesaikan 

sampai P21 

2. Terwujudnya 
Birokrasi Karantina 

Pertanian yang 
Efektif, Efisien, dan 
Berorientasi 

pada Layanan Prima 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 
atas layanan publik SKP Kls I Ambon 

berdasarkan Nilai IKM hasil 

survey IKM 

 
 

3. 

 
 

Terkelolanya 

Anggaran Karantina 
Pertanian secara 

Efisien dan Akuntabel 

 
 

Nilai Kinerja Keuangan SKP Kls I Ambon 

 
 

penghitungan nilai kinerja 

berdasarkan PMK 214/2017 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN STARTEGI 

 

3.1.  Arah Kebijakan dan Strategi 

Kebijakan pembangunan pertanian dan pangan pada periode 2020-2024 merupakan 

kelanjutan dari periode sebelumnya dengan menitikberatkan kepada pembangunan 

pertanian menuju pertanian industri, dari sistem pertanian tradisional menuju sistem 

pertanian modern. Pertanian modern sejalan dengan revolusi industri 4.0 sehingga 

pertanian yang dikembangkan memiliki ciri: memproduksi sesusai kebutuhan, bernilai 

ekonomi tinggi, produktivitas tinggi dan ramah lingkungan. 

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon dihadapkan kepada tugas fungsi utama yang 

diamanahkan dalam Undang-Undang No.21 tahun 2019 sekaligus mendukung pencapaian 

sasaran Badan Karantina Pertanian sebagaimana dituangkan dalam strategi Kementerian 

Pertanian. Untuk mencapai hal tersebut, sasaran Badan Karantina Pertanian dalam lima tahun 

mendatang tergambar dalam peta strategi sebagai berikut 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Peta Strategi 2020 – 2024 Badan Karantina Pertanian 
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Sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai dalam periode 2020- 

2024 adalah : 

Perpektif Stakeholder 

SS.3. Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional 

1. Penurunan Volume Impor untuk Produk Pertanian Nasional 

2. Pertumbuhan Volume Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional 

3. Rasio Komoditas Ekspor Pertanian yang Ditolak Negara Tujuan terhadap Total 

Komoditas Ekspor Pertanian 

SS4. Terjaminnya Kualitas dan Keamanan Pangan Strategis Nasional dengan indikator 

kinerja: 

1. Jumlah Kasus Pangan Segar Strategis Nasional yang Membahayakan Kesehatan 

Manusia 

2. Dietary Diversity Score (DSS) 

3. Rasio   Kasus Komoditas  Pertanian yang Diselesaikan terhadap Total Kasus 

Komoditas Pertanian 

SS7. Pengendalian Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman serta Penyakit pada Hewan 

1. Rasio Serangan OPT dan DPI yang Ditangani terhadap Luas Serangan OPT dan 

DPI 

2. Rasio penyebaran OPTK yang terpantau terhadap jumlah OPTK yang harus 

dicegah masuk dan tersebarnya di Indonesia 

3. Rasio Wilayah yang Terbebas dari Penyakit Hewan Menular Strategis terhadap 

Total Wilayah yang Terdampak Penyakit Hewan Menular Strategis 

4. Rasio penyebaran HPHK yang terpantau terhadap jumlah HPHK yang harus 

dicegah masuk dan tersebarnya di Indonesia 

 
Perspektif Customer 

 
SP.1 Aman dari Ancaman OPTK/HPHK & Keamanan Hayati : 

1. Rasio  tindakan  karantina  terhadap  temuan  OPTK  pada komoditas pertanian di 

tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan. 

2. Rasio  tindakan  karantina  terhadap  temuan  OPTK  pada komoditas pertanian di 

tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan 

3. Rasio tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian keamanan hayati nabati di 

tempat pemasukan 

4. Rasio tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian keamanan hayati hewani di 

tempat pemasukan 

SP.2 Peningkatan Daya Saing Komoditas Pertanian : 
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1. Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total 

komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang 

ditetapkan 

 

Perspektif Internal Proses 

 
SP.3 Tindakan Karantina, Pengawasan & Pengendalian yang Efektif dan Efisien : 

1. Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina terhadap 

total komoditas hewan dan tumbuhan yang diperiksa melalui tempat pemasukan/ 

pengeluaran yang ditetapkan 

2. Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina negara  

tujuan terhadap total komoditas ekspor hewan dan tumbuhan yang diperiksa melalui 

tempat pengeluaran yang ditetapkan. 

3. Rasio kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan terhadap total kasus 

komoditas pertanian strategis. 
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Perspektif Learn and Growth 

 
SP.4. Terwujudnya Birokrasi Badan Karantina Pertanian yang Efektif, Efisien, dan 

Berorientasi pada Layanan Prima, dengan indikator kinerja: 

1. Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Pertanian 

SP.5. Terkelolanya Anggaran Badan Karantina Pertanian secara Efisien dan Akuntabel, 

dengan indikator kinerja: 

1. Nilai Kinerja Anggaran Badan Karantina Pertanian 

 
 

Peningkatan pelaksanaan perkarantinaan diwujudkan dalam bentuk upaya-upaya 

yaitu penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan pengembangan infrastruktur (sarana/ 

prasarana) yang disebut dengan 3 (Tiga) Pilar sebagai berikut: 

1. Penguatan Kelembagaaan : 

a. Tersedianya kebijakan teknis karantina hewan, tumbuhan dan keamanan hayati; 

b. Tersedianya kebijakan kepatuhan, pengawasan, pengendalian, penindakan, 

kerjasama & informasi; 

c. Tersedianya standar pengujian karantina pertanian yang sesuai kebutuhan; 

d. Tersedianya uji terap tehnik dan metoda karantina pertanian yang sesuai kebutuhan; 

e. Peningkatan kualitas layanan uji standar karantina pertanian; 

f. Peningkatan kualitas pelayanan karantina, dan kepatuhan masyarakat. 

2. Penguatan SDM: 

Terwujudnya ASN Karantina yang Profesional : 

a. Peningkatan kemampuan cegah tangkal HPHK & keamanan hayati hewani; 

b. Penguatan kompetensi tenaga fungsional karantina dan keilmuan pendukung: IT, 

Hukum, Kehumasan, diplomasi dan perundingan, manajemen organisasi, manajemen 

keuangan, manajemen sumber daya manusia; 

c. Peningkatan deseminasi karantina pertanian. 

3. Pengembangan Infrastruktur/ Sarana/ Prasarana: 

Prasarana dan sarana pendukung perkarantinaan melalui : 

a. Pengembangan Instalasi Karantina Hewan (IKH) dan Instalasi Karantina Tumbuhan 

(IKT) sesuai kebutuhan; 

b. Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan, pemeriksaan, identifikasi dan 

deteksi HPHK/OPTK yang modern; 

c. Pengembangan sarana dan prasarana perkarantinaan khususnya di PLBN, Papua 

dan Papua Barat; 

d. Pengembangan terhadap infrastruktur teknologi Informasi. 
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3.2 Kerangka Regulasi 

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan peraturan perundang 

undangan dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan  mengatur  perilaku  masyarakat  

dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. 

Penyelenggaraan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan 

keamanan hayati merupakan bagian dari sistem perlindungan sumberdaya alam hayati 

hewan dan tumbuhan, dan merupakan bagian dari implementasi  standar  keamanan  

pangan nasional. Oleh sebab itu, akuntabilitas penyelenggaraan perkarantinaan sangat 

ditentukan oleh ketersediaan berbagai kebijakan/peraturan yang dibutuhkan. 

Kebijakan teknis operasional perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati  

yang selanjutnya disebut kebijakan karantina merupakan landasan operasional dalam 

melaksanakan pelayanan karantina dan pengawasan keamanan  hayati,  kebijakan  

karantina dapat berupa peraturan/keputusan menteri atau keputusan Kepala Badan 

Karantina Pertanian. Kebijakan karantina meliputi semua pengaturan dan arahan yang 

bertujuan mengefektifkan pelaksanaan kegiatan operasional perkarantinaan dan 

pengawasan keamanan hayati. Pada tingkat strategis kebijakan  karantina  merupakan 

aspek perencanaan dari pelaksanaan operasional perkarantinaan termasuk tindakan 

karantina. 

Kebijakan karantina merupakan salah satu rangkaian kebijakan dibidang 

perlindungan sumberdaya hayati hewan dan tumbuhan serta keamanan pangan. Kebijakan 

karantina hewan sesuai dengan PP Nomor 82 Tahun 2000 merupakan rangkaian dari 

kesatuan sistem kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Sedangkan 

kebijakan karantina tumbuhan merupakan satu kesatuan rangkaian dari kebijakan 

perlindungan tumbuhan nasional (National Plant Protection Organization - NPPO) dan 

BARANTAN ditetapkan sebagai ‘Focal  Point’  sesuai  dengan  Keputusan  Menteri  

Pertanian Nomor 264/Kpts/OT.140/4/2006. Karantina diartikan sebagai tempat dan  

tindakan, ruang lingkup pengaturan di bidang perkarantinaan meliputi: 

a) Persyaratan karantina; 

b) Tindakan karantina; 

c) Kawasan karantina; 

d) Jenis jenis hama dan penyakit, media pembawa dan daerah sebarannya; 

e) Tempat tempat pemasukkan. 
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3.3 Kerangka Kelembagaan 

Organisasi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon terdiri dari:  

 Kepala Urusan Tata Usaha 

 Kepala Sub Pelayanan Operasional 

 Kelompok Jabatan Fungsional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas Pokok 

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 

operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan 

hayati hewani dan nabati. 

Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon 

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 pengawasan keamanan hayati 
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hewani dan nabati. 

7. Pengelolaan system informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina hewan 

dan tumbuhan. 

8. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang- 

undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati 

hewani dan nabati. 

9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. 
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BAB IV 
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 
 

4.1 Target Kinerja 

Target kinerja adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Badan Karantina 

Pertanian. untuk mengukur tingkat capaian sasaran kinerja diperlukan indikator kinerja yang 

jelas terukur dan jelas mencerminkan tugas yang dilakukan. Sehingga indikator kinerja harus 

bersifat specific (spesifik), measurable (dapat diukur), agreeable (sesuai), realistic (realistis), 

dan time-bound (ada batas waktu yang jelas). Adapun sasaran, indikator dan target Kinerja 

Badan Karantina Pertanian tahun 2020 – 2024 seperti pada Tabel 1. 

Tabel 2 

Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon 

 Tahun 2020 – 2024 

 

Sasaran Program/ 

Sasaran Kegiatan 

 
INDIKATOR KINERJA 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

SASARAN KEGIATAN 

1: 

Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan Karantina, 

dan kepatuhan 

masyarakat 

IKSK 1. Jumlah komoditas 

pertanian yang sesuai persyaratan 

melalui tempat pemasukan/ 

pengeluaran yang ditetapkan 

8.050 

sertifikat 

9.500 

sertifikat 

10.000 

sertifikat 

12.000 

sertifikat 

12.500 

sertifikat 

 IKSK 2. Jumlah temuan 

ketidaksesuain persyaratan 

keamanan Hayati pada komoditas 

pertanian yang dilalulintaskan di 

tempat 

pemasukan/ pengeluaran 

0 

jumlah 

0 

jumlah 

0 

jumlah 

0 

jumlah 

0 

jumlah 

 IKSK 3. Jumlah Jenis temuan 

HPHK & OPTK pada komoditas 

pertanian yang dilalulintaskan di 

tempat pemasukan/ 

pengeluaran 

1 

jumlah 

1 

jumlah 

1 

jumlah 

1 

jumlah 

1 

jumlah 

 IKSK 4. Jumlah komoditas 

pertanian yang sesuai dengan 

persyaratan 

karantina negara tujuan 

10 

sertifikat 

15 

sertifikat 

20 

sertifikat 

20 

sertifikat 

30 

sertifikat 

 IKSK 5. Jumlah penyelesaian 

kasus Pelanggaran 

Perkarantinaan sampai P21 

2 

jumlah 

2 

jumlah 

2 

jumlah 

2 

jumlah 

2 

jumlah 
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SASARAN KEGIATAN 

2: 

Terwujudnya Birokrasi 

Karantina Pertanian yang 

Efektif, Efisien, dan 

Berorientasi pada 

Layanan Prima 

IKSK 6. Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) atas layanan 

publik SKP Kls I Ambon 

84,5 

nilai 

85 

nilai 

85,5 

nilai 

86 

nilai 

87 

nilai 

SASARAN IKSK 7. Nilai Kinerja 91,15 91,30 91,87 92,15 92,50 

KEGIATAN 3: Keuangan SKP Kls I Ambon nilai nilai nilai nilai nilai 

Terkelolanya       

Anggaran       

Karantina       

Pertanian secara       

Efisien dan       

Akuntabel       

 

 

4.1 Kerangka Pendanaan 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus mencapai target sasaran yang 

ditentukan dibutuhkan pendanaan yang besar. Sumber pendanaan Badan Karantina 

Pertanian berasal dari APBN dan PNBP. Kerangka pendanaan unit kerja instansi 

pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, 

tidak dapat dipisahkan dari landasan perencanaan pembangunan yang diatur dalam UU 

No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. 



 

BAB V 

PENUTUP 

 
 

Rencana strategis Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon tahun 2020-2024 

merupakan suatu dokumen yang disusun sesuai dengan amanat Undang Undang No. 

25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana strategis 

ini mengacu pula pada Undang Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 24 

Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan 

Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, visi 

dan misi Presiden, serta program kerja Kabinet masa bakti 2020- 2024 

Rencana Strategis Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon tahun 2020- 2024 

merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun ke depan sebagai 

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 

– 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-

2024 di bidang Pertanian. Dokumen ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan 

strategi sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap kinerja 

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon. 

Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan padaStasiun Karantina Pertanian 

Kelas I Ambon tahun 2020- 2024, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana 

semestinya. 
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