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Meskipun telah menerima sertifikat akreditasi, laboratorium BKP Kelas I Banjarmasin senantiasa terus berupaya meningkatkan 
mutu pelayanan, salah satunya dengan rencana penambahan ruang lingkup pengujian agar dapat menambah ruang lingkup 
akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2008. Inhouse training ini merupakan salah satu tahapan untuk persiapan penambahan ruang 
lingkup akreditasi laboratorium BKP Kelas I Banjarmasin.

Laboratorium Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin sudah ditetapkan sebagai laboratorium yang terakreditasi oleh 
Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada tanggal 26 November 2014 dengan nomor akreditasi LP-867-IDN dengan ruang 
lingkup identifikasi cendawan Fusarium solani. Meskipun telah menerima sertifikat akreditasi, laboratorium terus berupaya 
meningkatkan mutu pelayanan, salah satunya dengan rencana penambahan ruang lingkup pengujian agar dapat menambah ruang 
lingkup akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2008. Pada tahun 2015 ini, dilakukan persiapan penambahan ruang lingkup akreditasi 
yaitu Identifikasi Lalat Buah Bactrocera spp. Salah satu tahapan untuk persiapan penambahan ruang lingkup akreditasi adalah 
peningkatan kompetensi SDM melalui Inhouse Training Identifikasi Lalat Buah. Kegiatan yang dilaksanakan tanggal 24-25 
Februari 2015 diikuti oleh pejabat fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) BKP Kelas I Banjarmasin.

Kegiatan Inhouse Training dibuka oleh kepala BKP Kelas I Banjarmasin, drh. Sri Hanum. Sebagai narasumber adalah Dr. Suputa, 
SP, M.Sc, pengajar sekaligus pakar lalat buah dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dalam inhouse training ini, peserta 
tidak hanya diberikan materi mengenai cara koleksi, identifikasi dan preservasi lalat buah, namun juga diajak ke lapangan 
untuk mempraktekkan secara langsung metode pengkoleksian lalat buah melalui metode trapping dan host rearing. Specimen 
lalat buah hasil penangkapan kemudian diidentifikasi melalui karakteristik morfologinya untuk selanjutnya dipreservasi atau 
disimpan sebagai koleksi. Dengan dilaksanakannya Inhouse Training ini, diharapkan mampu meningkatkan kompetensi peserta 
untuk lebih memahami dan mampu mengidentifikasi pun membuat koleksi lalat buah Bactrocera spp. dengan tepat, sehingga 
akan mendukung terealisasinya penambahan ruang lingkup akreditasi laboratorium BKP Kelas I Banjarmasin.
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