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Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin menyelenggarakan inhouse training “Pengoperasian alat Sentrifus dan deteksi titer antibodi 
metode ELISA” yang diselenggarakan pada tanggal 3-4 April 2017. Inhouse training diikuti oleh Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, POPT 
Ahli dan POPT terampil di BKP Kelas I Banjarmasin yang berasal dari wilker Trisakti dan wilker Syamsudin Noor. Kegiatan ini bertujuan untuk 
meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terutama analis dan penyelia laboratorium yang tergabung di tim Manajemen Sistem 
Mutu Manajemen (SMM) Laboratorium BKP Kelas I Banjarmasin. Inhouse training di fasilitasi oleh petugas dari PT. Elokarsa Utama yaitu Krisna 
Purnomo Saputera, ST. dan Dian Alfrida S.Si MM.

Pada hari pertama, acara dimulai dengan pembukaan oleh pgs. Kepala Balai yaitu Edi Susanto, SIP. disambung dengan bimbingan penggunaan 
alat sentrifus yang disampaikan oleh Krisna Purnomo Saputera ST. BKP Kelas I Banjarmasin berkomitmen untuk terus meningkatkan Pelayanan 
Public dalam melaksanakan tindakan karantina pertanian untuk terwujudnya biodiversity. Untuk memberikan dukungan optimal pada 
pengujian media pembawa HPHK dan OPTK, tahun anggaran 2017 laboratorium memperoleh alat baru yaitu sentrifuse yang akan digunakan 
bersama di laboratorium Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan. Sentrifuse membantu memperoleh serum dari sampel darah untuk 
semua pengujian serologi terutama pada uji screening brusellosis yang merupakan salah satu ruang lingkup Akreditasi. Alat ini juga berperan 
penting untuk memperoleh Sel Darah Merah kontrol pada pengujian Haemaglutination-Haemaglutination Inhibition Avian Influenza dan 
Newcastle Disease ( HA-HI AI dan ND) yang juga termasuk ruang lingkup yang telah terakreditasi oleh KAN. Krisna Purnomo Saputera ST. 
Menyampaikan cara memprogram sentrifuse yang tepat dengan type rotor yang sesuai ukuran tabung atau microtube sehingga kedepannya 
dapat mendukung pengujian serologi maupun PCR. Peralatan laboratorium yang semakin lengkap berbanding lurus dengan pengujian yang 
semakin bervariasi sehingga mampu memberikan pelayanan karantina yang semakin baik.

Pada hari kedua, seluruh peserta menerima materi dan praktikum deteksi antibodi menggunakan metode ELISA yang di pandu oleh Dian 
Afrida S.Si, MM. Sebelum praktikum, peserta menerima materi pengenalan alat ELISA Reader dan pemahaman prinsip dasar ELISA terhadap 
reaksi antigen dan antibodi pada sampel. Untuk mengapresiasi semangat dan antusias peserta dalam menyimak materi tersebut, narasumber 
memberikan souvenir pada peserta yang berhasil menjawab pertanyaan kuis. Narasumber juga memberikan pengenalan produk dan alat 
laboratorium yang didistribusikan oleh PT. Elokarsa Utama yang berkedudukan di Jakarta. Sehingga memberikan referensi baru kepada 
analis dan penyelia dalam pengembangan dan pemenuhan alat/bahan laboratorium. 

Pada sesi praktikum, Setiap peserta diberi kesempatan melakukan pengujian ELISA pada biji jagung untuk deteksi aflatoksin dari preparasi 
sampel, pemberian antigen Fumonisin (Test Kit) dan enzim sampai pembacaan hasil konsentrasi antibodi sampel yang dibaca oleh alat 
ELISA Reader. Hasil pembacaan sampel dari alat tersebut menunjukkan hasil pengujian baik dan benar ditunjukkan oleh hasil kurva yang 
membentuk regresi. Semangat peserta mengikuti acara inhouse training dari pembukaan sampai penutupan terbayar dengan ilmu, 
pengalaman dan wawasan baru. Diharapkan di tahun depan laboratorium BKP Kelas I Banjarmasin dapat memperoleh peralatan ELISA 
untuk menambah ruang lingkup akreditasi laboratorium di laboratorium Karantina Hewan maupun di laboratorium karantina tumbuhan 
sehingga mampu memberikan dukungan lebih baik lagi untuk pelayanan Karantina yang tangguh dan terpercaya.
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