
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hasrul

Jabatan : Kepala BBKP Belawan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ali Jamil

Jabatan: Kepala Badan Karantina Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Jakarta, Juni 2019

Pihak ertama
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KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR I\,4INGGU JAKARTA SELATAN 12550
GEDUNG E Lt. 1, 3, 5 Dan 7 TELEPON/FAKSII\,4lll (02'l) 7816484,7816483, 7816482, 781648j

Website ; www.karantina.pertanian.go.id
Email : humaskarantina@pertanian.go.id

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BBKP BELAWAN

No Sasaran Indikator Kinerja Target

1

lVlen ingkatnya kual itas
layanan publik karantina
pertanian

I ndeks Kepuasan lVlasyarakat (l K]t/l)
atas layanan publik BBKP Belawan

84
nilai

2
Terjaminnya kualitas dan
keamanan pangan
strategis nasional

Jumlah kasus komoditas pertanian
impor yang diselesaikan di lingkup
perkarantinaan BBKP Belawan

1

Jumlah

3

Tenruuj ud nya akuntabi litas
kinerja instansi
pemerintah di lingkungan
Badan Karantina
Pertanian

Jumlah temuan BPK atas
pengelolaan keuangan BBKP
Belawan yang terjadi berulang

1

Jumlah

Jumlah temuan ltjen atas
implementasi SAKIP dan
pengelolaan Keuangan yang terjadi
berulang

1

Jumlah

4
Terkendalinya
penyebaran OPTK pada
tumbuhan

Jumlah temuan OPTK pada
komoditas pertanian melalui media
pembawa di lingkup perkarantinaan
BBKP Belawan

3

Jumlah

5

Terkendalinya
penyebaran HPHK pada
hewan

Jumlah temuan HPHK pada
komoditas pertanian melalui media
pembawa di lingkup perkarantinaan
BBKP Belawan

1

Jumlah

6

Meningkatnya nilai
tambah dan daya saing
komoditas pertanian
nasional

Jumlah komoditas ekspor hewan dan
hayati hewani yang ditolak negara
tujuan karena masalah kesehatan
dan keamanan produk

0
Jumlah

Jumlah komoditas ekspor tumbuhan
dan hayati nabati yang ditolak negara
tujuan karena masalah kesehatan
dan keamanan produk

0

Jumlah



Jumlah komoditas impor hewan dan
hayati hewani yang sesuai
persyaratan kesehatan dan
keamanan impor lndonesia

1.052
Jumlah

Rasio komoditas impor tumbuhan
dan hayati nabati yang sesuai
persyaratan kesehatan dan
keamanan impor lndonesia

7.087
Jumlah

KEGIATAN

Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan
Pengawasan Keamanan Hayati

Kepala Badan Karantina Pertanian
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ANGGARAN

Rp. 25.401.629.000,-

Jakarta, Juni 2019

Kepala P Belawan
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