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1. Pendahuluan 
 

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang 

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sasaran kinerja yang 

disusun sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis yang akan dijadikan dasar 

pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.  

Visi Stasiun Karatina Pertanian Kelas II Ende sesuai dengan Visi badan Karantina 

Pertanaian yaitu “Menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan 

Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati Hewani dan Tumbuhan, Lingkungan dan 

Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan”. Sedangkan Misi Stasiun Karantina Pertanian 

Kelas II Ende yaitu: 

1. Melindungi kelestarian sumber daya alam hayati hewani dan tumbuhan dari serangan 

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 

 Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Pertanian, penyelenggaraan tugas dan fungsi berorientasi pada pencapaian 

kinerja dan mendukung upaya implementasi reformasi perencanaan dan penganggaran dengan 

perspektif jangka menengah sesuai dengan amanat Undang -undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).  

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende adalah Unit Pelaksana Teknis dari Badan 

Karantina Pertanian Indonesia memiliki Tugas Pokok dan Fungsi yang tertuang dalam 

Undang-Undang No. 16 Tahun 1992, antara lain: 

1. Mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan 

karantina, organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam 

wilayah negara republik Indonesia. 

2. Mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan 

karantina, organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke areah lain di 

dalam wilayah negara republik Indonesia. 



3. Mencegah keluarnya penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, 

organisme pengganggu tumbuhan karantina tertentu dari wilayah negara republik 

Indonesia, apabila negara tujuan menghendaki. 

Dalam mendukung tupoksi dimaksud, sangat dibutuhkan dukungan baik aspek sumber 

daya maupun sarana dan prasarana yang memadai agar amanat yang tertuang dalam regulasi 

Karantina Pertanian dapat terlaksana dengan baik. 

 
 
 

2. Tujuan 
Untuk pencapaian kinerja yang ditetapkan, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun 

Karantina Pertanian Kelas II Ende, diperlukan Rencana Strategis yang bertujuan untuk :  

1. Terjaganya sumber daya alam hayati hewani dan tumbuhan dari serangan Hama Penyakit 

Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) 

2. Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan tumbuhan 

3. Pengendalian Importasi dan percepatan melalui pencegahan masuk dan keluarnya media 

pembawa HPHK dan OPTK 

4. Memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan 

5. Mewujudkan pelayanan prima 

 
3. Profil Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende 

 Karakteristik UPT 
Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende (SKP Kelas II Ende) 

berkedudukan di Jln. RW. Monginsidi No. 03, RT.01/RW.01, Pelabuhan Ippi, 

Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Flores-NTT. 

Telp./Fax. (0381) 22474. Email: skp_ende@yahoo.co.id. Website: www.karantina 

pertanianende.info. 

Struktur organisasi SKP Kelas II Ende berdasarkan Peraturan Menteri 

Pertanian No. 22/Permentan/OT.140/4/2008 tanggal 03 April 2008. 
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Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende memiliki wilayah kerja yang 

tersebar di seluruh wilayah pulau Flores dan Lembata, meliputi: 

1. Wilker Ende 

a. Pelabuhan Laut Ippi 

b. Pelabuhan Laut Ende 

c. Pelabuhan Laut Nangakeo 

d. Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman 

e. Pelabuhan Laut Ropa 

2. Wilker Maumere 

a. Pelabuhan Laut L. Say 

b. Bandar Udara Frans Seda 

c. Pelabuhan laut Wuring 

3. Wilker Maumbawa 

a. Pelabuhan Laut Maumbawa 

4. Wilker Labuan Bajo 

a. Pelabuhan Penyeberangan Labuan Bajo 

b. Bandar Udara Komodo 

5. Wilker Reo 

a. Pelabuhan Laut Kedindi 

b. Bandar Frans Sales Lega-Ruteng 

6. Wilker Aimere 

a. Pelabuhan Penyeberangan Aimere 

b. Bandar Udara Turelelo-So’a 

7. Wilker Maropokot 

a. Pelabuhan Laut Maropokot 

8. Wilker Larantuka 

a. Pelabuhan Penyeberangan Waibalun 

b. Pelabuhan Laut Larantuka 

c. Bandar Udara Gewayantana 

9. Wilker Lembata 

a. Pelabuhan Laut Lewoleba 

b. Bandar Udara Wunopito 

Total Pegawai SKP Kelas II Ende sebanyak 45 orang terdiri dari 38 PNS dan 

7 orang tenaga Kontrak dengan formasi: 1 (satu) Kepala Stasiun, 1 (satu) Kepala 

Urusan Tata Usaha, 5 (lima) Fungsional umum, 4 (empat) medik Veteriner, 15 



(lima belas) Paramedik Veteriner, 3 (tiga) calon Paramedik Veteriner, 3 (tiga) 

POPT Ahli, 2 (dua) calon POPT Ahli, 3 (tiga) POPT Terampil, 1 (satu) calon 

POPT Terampil. Data pegawai SKP Kelas II Ende keadaan tahun 2016, (lampiran 

1). 

  
 Geografis 

Pulau Flores adalah salah satu pulau dari deretan kelompok-kelompok 

kepulauan yang merupakan wilayah dari Propinsi Nusa Tenggara Timur. Daerah 

itu terdiri dari kepulauan Flores, Sumba, kelompok kepulauan Timor dan dari 

kepulauan Tanimbar. Kelompok kepulauan Flores terdiri dari pulau besar ialah 

pulau Flores yang dikelilingi oleh pulau Komodo, Rinca, Ende, Solor, Adonara, 

Lomblem, Palue dan puluhan pulau-pulau kecil. Daerah Pulau Flores meliputi 9 

(sembilan) kabupaten, yakni Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai 

Timur, Nagekeo, Ngada, Ende, Sikka, Flores Timur dan Lembata. 

Flores termasuk dalam gugusan Kepulauan Sunda Kecil bersama Bali dan 

NTB, dengan luas wilayah sekitar 14.300 km². Pulau Flores bersama Pulau Timor, 

Pulau Sumba dan Kepulauan Alor merupakan empat pulau besar di Provinsi NTT 

yang merupakan salah satu provinsi kepulauan di Indonesia dengan 566 pulau. Di 

ujung barat dan timur Pulau Flores ada beberapa gugusan pulau kecil. Di sebelah 

timur ada gugusan Pulau Lembata, Adonara dan Solor, sedangkan di sebelah barat ada 

gugusan Pulau Komodo dan Rinca. Sebelah barat pulau Flores, setelah gugusan 

pulau-pulau kecil itu ada pulau Sumbawa (NTB), sedangkan di sebelah timur setelah 

gugusan pulau-pulau kecil itu ada kepulauan Alor. Di sebelah tenggara ada pulau 

Timor. Di sebelah barat daya ada pulau Sumba, di sebelah selatan ada laut Sawu, 

sebelah utara, di seberang Laut Flores ada Sulawesi. Flores memiliki beberapa gunung 

berapi aktif dan tidur, termasuk Egon, Ilimuda, Ileboleng, Lewotobi, Ebulobo dan 

Inerie. 

 

 Data Frekuensi/volume lalu lintas 

a. Data Frekuensi/Volume Lalulintas Hewan 

Frekuensi lalu lintas media pembawa HPH/HPHK tahun 2015 untuk 

domestik keluar sebanyak 1.269 kali dengan volume sebanyak 272,65 liter, 3 kolli 

dan 43.484 ekor dan domestik masuk frekuensinya sebanyak 1.232 kali dengan 

volume sebanyak 1 kolli, 1.872.556 kg dan 3.526.275 ekor, (lampiran 2). 

b. Data Frekuensi/Volume Lalulintas Tumbuhan 

Frekuensi lalu lintas media pembawa OPT/OPTK tahun 2015 untuk 

domestik keluar sebanyak 3.974 kali dengan volume sebanyak 404.497 batang, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Sunda_Kecil
http://id.wikipedia.org/wiki/Komodo
http://id.wikipedia.org/wiki/Timor
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumba
http://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Flores
http://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi
http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_berapi
http://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_berapi
http://id.wikipedia.org/wiki/Egon
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ilimuda&action=edit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lereboleng&action=edit
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60.559.923 kg, dan 380 m3 dan domestik masuk frekuensinya sebanyak 2.621 kali 

dengan volume sebanyak 164.017 batang, 11.197565 kg dan 216.1688 m3, 

(lampiran 3). 

 
4. Permasalahan 

a. Operasional 

Flores, dari bahasa Portugis yang berarti “bunga” berada di Provinsi Nusa Tenggara 

Timur, Indonesia. Flores termasuk dalam gugusan Kepulauan Sunda Kecil bersama Bali 

dan NTB, dengan luas wilayah sekitar 14.300 km². Pulau Flores bersama Pulau Timor, 

Pulau Sumba dan Kepulauan Alor merupakan empat pulau besar di Provinsi NTT yang 

merupakan salah satu provinsi kepulauan di Indonesia dengan 566 pulau. 

Pulau Flores 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 dari suatu area ke 

area lain di dalam wilayah Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut maka 

keberadaan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende menjadi sangat penting sebagai 

garda terdepan dalam mencegah masuk/keluarnya hama penyakit hewan karantina (HPHK) 

dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) dari suatu area ke area lain.  

Satu satu faktor yang didefinisikan sebagai permasalahan operasional 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. 

c. Non Operasional 

Permasalahan Non Operasional yang ada pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas II 

Ende adalah: 

1. Sumber Daya Manusia yang kurang memadai sehingga sebagian wilayah kerja 

yang ada di SKP Kelas II Ende tidak ada petugas teknis. 

2. Sarana/prasarana yang ada belum memadai dalam hal ini masih ada wilker yang 

belum memiliki kantor dan IKH atau IKT, dan bangunan SKP kelas II Ende 

belum memiliki ruang rapat sehingga rapat sering dilakukan di ruang kerja. 

3. Tidak adanya ruang arsip dan ruang persediaan 

 
5. Analisa Resiko strengths, weaknesses, opportunities, dan threats 

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 tugas pokok dan fungsi yang tertuang 

dalam UU No. 16 Tahun 1992 adalah sebagai berikut: 



N
o 

Aspek Peluang (Opportunities) Tantangan (Threats) 

1  Kelembagaan  a. Penyelenggaraan tindak 
karantina yang efektif, 
efesien dan akuntabel 

b. Meningkatkan kesadaran 
masyarakat akan 
pentingnya karantina 

 

a. Masih banyak masyarakat 
pemakai jasa karantina 
yang belum patuh pada 
aturan yang berlaku 
 

 
 

 
2 

 
Sumber daya 
manusia  

 
SKP Kelas II Ende telah 
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 Penganggu 
Tumbuhan – POPT), 
Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil (PPNS), POLSUS, dan 
Intelijen Karantina.  
 

 
a. Kualitas, kompetensi dan 

jumlah SDM masih 
memerlukan peningkatan 
mengikuti meningkatnya 
beban kerja operasional  

b. Dalam Pelaksanaan tugas 
perkantoran masih banyak 
petugas teknis yang 
merangkap di administrasi 
sehingga pekerjaan yang 
dilaksanakan tidak 
maksimal 

 

3 Sarana 
prasarana/infrastruk
tur  

a. Mempunyai sarana dan 
prasarana operasional pokok 
diseluruh wilayah kerja 
lingkup SKP Kelas II Ende 
yang mampu mendukung 
terlaksananya operasional 
pengawasan dan pelayanan 
karantina  
b. Memiliki laboratorium 
untuk karantina hewan dan 
tumbuhan 
 

a. Sarana/prasarana 
operasional perlu penataan 
dan peningkatan kualitas 
sesuai standar dan 
peruntukkannya dan semua 
sarana pelayanan 
memenuhi standar minimal 

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

c. Sarana dan Prasarana 
Operasional masih 
memerlukan penataan dan 
peningkatan kualitas 
mengikuti peningkatan 
beban operasional dan 
kepuasan masyarakat 
dalam pelayanan 

 
4 Pelayanan Publik a. Komitmen dari pimpinan 

dan pegawai KP Kelas II 
Ende meningkatkan kualitas 
pelayanan publik semakin 

a. Mempunyai sarana dan 
prasarana operasional pokok 
diseluruh wilayah kerja 
lingkup SKP Kelas II Ende 



menguat   
b. Semakin membaiknya 
mutu sarana prasarana untuk 
meningkatkan kualitas 
pelayanan publik 
c. Telah adanya pengukuran 
IKM (Indeks Kepuasan 
Masyarakat) sebagai bagian 
dari sistem monev perbaikan 
pelayanan publik 
 

Makin kurangnya 
pengawasan internal tentang 
pelayanan publik  
b. Masih adanyan kantor 
wilker yang dikontrak dari 
milik 
perorangan/pemda/BUMN 
  

 

5 Pengelolaan 
Anggaran 

a. Aspek pendanaan berasal 
dari DIPA petikan Badan 
Karantina Pertanian 
 

a. Alokasi anggaran SKP 
Kelas II Ende masih terbatas 
 

 

 
6. Rencana Kerja sampai dengan 5 Tahun 

Rencana Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk 

mewujudkan visi dan misi SKP Kelas II Ende. Oleh karena itu, Rencana strategis dalam 

rangka mendukung perwujudan visi dan misi Barantan, serta implementasi Rencana 

Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019 sebagai berikut: 

1. Penguatan Kelembangaan (koordinasi), meliputi: 

a. Penyelenggaraan tindak karantina sesuai dengan UU No. 16 Tahun 1992 dan 

Petunjuk Pelaksana serta Petunjuk Teknisnya tertuang dalam PP 82 Tahun 2000 dan 

PP 14 Tahun 2002 

b. Pengawasan semua media pembawa yang dilalulintaskan di wilayah kerja SKP 

Kelas II Ende 

c. Pelayananan prima kepada masyarakat pemakai jasa karantina 

d. Penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan karantina 

e. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya karantina 

f. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat pesisir 

g. Memasang media sosialisasi pada tempat strategis 

h. Meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait 

i. Membentuk tim pengawasan bersama instansi terkait 

j. Melaksanakan operasi bersama instansi terkait 

k. Mensosialisasikan aturan karantina kepada instansi terkait 

2. Penguatan SDM (Inhouse Training), meliputi: 

a. Menambah jumlah tenaga Fungsional (Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, POPT 

Ahli dan POPT Terampil) 

b. Menambah jumlah tenaga administrasi (SIMAK BMN, SAIBA dan Bendahara) 

c. Meningkatkan kemampuan tenaga fungsional melalui inhouse training dan magang 



d. Meningkatkan kemampuan tenaga administrasi dengan mengikuti magang 

e. Meningkatkan disiplin pegawai 

f. Meningkatkan kemampuan operator E-Qvet dan E-plaq 

3. Pengembangan Infrastruktur/Sarana/Prasarana, meliputi: 

a. Pembangunan kandang hewan besar, kandang hewan kecil, kandang hewan 

kesayangan dan DOC 

b. Pembangunan laboratorium 

c. Pembangunan gedung kantor induk dan wilker 

d. Pengadaan kendaraan operasional roda 2 dan 4 

e. Pembangunan incenirator 

f. Meningkatkan sarana komunikasi berupa telepon dan orari 

g. Meningkatkan sarana pengiriman data berupa speedy 

h. Meningkatkan alat pengolah data 

4. Pelayanan Publik, meliputi; 

a. Pengadaan tanah dan pembangunan kantor wilker yang masih kontrak/pinjam pakai 

b. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara profesional 

5. Pengelolaan Anggaran, meliputi; 

a. Pembuatan RAB sesuai dengan keperluan 

b. Penggunaan anggaran secara efektif dan efesien 

 



7. Lampiran Matrik Rencana Kerja 5 Tahun (Tahun 2015-2019) 
 

N

o 

3 Pilar Karantina 

Pertanian 

TAHUN 

I II III IV V 
1 Penguatan Kelembagaan a. Membentuk Tim Koordinasi 

dengan instansi terkait 

b. Peningkatan aspek komunikasi 

dan informasi melalui sosialisasi 

dan internet 

c. Persiapan akreditasi 

d. Penerapan standar pelayanan 

publik 

a. Pemantapan penerapan 

standar pelayanan publik 

b. Pendaftaran akreditasi 

laboratorium 

a. Stadarisasi pelayanan 

karantina pertanian sesuai SNI 

9001:2015 

b. pendaftaran Akreditasi 

laboratorium 

c. Akreditasi Laboratorium 

KH SNI ISO/IEC 17025:2005 

ruang lingkup RBT dan sura 

a. Akreditasi Laboratorium 

KT ruang lingkup Tribolium 

castaneum & Paraecosmetus 

pallicornis 

 

a. Pemeliharaan akreditasi 

laboratorium 

2 Penguatan SDM Inhouse training SMM 

Inhuose traning pemeriksaan RBT 

dan Sura 

Inhouse training pemeriksaan 

serangga (Tribolium castaneum & 

Paraecosmetus pallicornis) 

Magang teknis KH dan KT 

a. Magang teknis karantina 

hewan dan tumbuhan 

b. Magang Administrasi 

a. Inhouse training IT 

b. Kursus bahasa inggris 

c.inhouse training 

budaya kerja 

a. Inhuose training 

Koleksi OPT/OPTK dan 

MP OPT/OPTK 

b. Inhouse training 

koleksi HPH/HPHK dan 

MP HPH/HPHK 

Inhouse training teknik 

pengambilan sample MP 

OPT/OPTK dan MP 

HPH/HPHK 

3 Pengembangan 

Infrastruktur/Sarana/Prasar

ana 

Pengembangan IKH Reo 

Pengadaan alat pengolah 

data, meubelair 

Pengadaan kendaraan 

bermotor roda 2 

a. Pembangunan pagar 

wilker Maropokot 

b. Pengadaan alat 

pengolah data 

c. Pengadaan kendaraan 

bermotor roda 2 dan 4 

d. Pengadaan fasilitas 

perkantoran (AC) 

e. Pengadaan media 

informasi berupa TV 

f. Pengadaan jaringan 

internet di wilker dan 

a. Pengembangan 

laboratorium KH dan KT 

b. Pengembangan gedung 

kantor induk 

c. Pengadaan tanah untuk 

IKH dan IKT wilker 

maropokot 

d. Pembangunan kandang 

isolasi hewan besar, kandang 

hewan kecil, incenirator di 

Wilker Reo 

e. Pembangunan paving blok 

a. Pengembangan sumur 

wilker Labuan Bajo 

b. Pengadaan tanah untuk 

wilker maumere, aimere, 

lembata 

c. Pengadaan alat pengolah 

data 

d. Pengadaan meubelair 

e.Pembangunan Instalasi 

Karantina Hewan dan 

Tumbuhan di Wilker 

Maropokot 

a. Pembangunan kantor 

wilker maumere, aimere dan 

lembata 

b. Pengadaan kendaraan 

bermotor 

c. Pengadaan alat pengolah 

data 

d. Pengadaan alat 

laboratorium 

 



kantor induk 

 

 

di Wilker Reo 

f. Pengadaan kendaraan 

bermotor roda 2 dan 4 

g. Pengadaan Meubelair 

h. Pengadaan alat pengolah 

data 

i. Pengadaan media 

informasi 

j. Pengadaan alat 

laboratorium 

k. Pengadaan fasilitas 

perkantoran (AC) untuk 

wilker 
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