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Pada tanggal 20 Januari 2017, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Bapak Justan Riduan, Ak. M.Acc, CA. CIA. menyampaikan 
pengarahan kepada seluruh pegawai Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin. Kegiatan ini juga dihadiri oleh peserta dari  
Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra) Banjarbaru, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Selatan, dan 
Balai Penelitian Veteriner (Balitvet) Banjarbaru.

Kegiatan dimulai pukul 09.30 WITA, diawali dengan kunjungan Inspektur Jenderal ke konter pelayanan BKP Kelas I Banjarmasin 
untuk meninjau sarana prasarana dan kesiapan petugas dalam memberikan pelayanan publik. Pada kesempatan tersebut petugas 
karantina memperoleh kritik dan saran terkait pelayanan publik termasuk perlu adanya peningkatan metode untuk mengetahui 
kepuasan pengguna jasa agar capaian waktu layanan (service level agreement) menjadi parameter dalam mengetahui kepuasan 
pelanggan. Setelah kunjungan di konter pelayanan, acara dilanjutkan di aula BKP Kelas I Banjarmasin.

Pada pembukaan, Kepala BKP Kelas I Banjarmasin drh. Achmad Gozali, MM. menyampaikan sambutan dan ucapan selamat 
datang.   Selanjutnya acara dipandu oleh drh. Isrokal selaku moderator. Kepala BKP Kelas I Banjarmasin menyampaikan presentasi 
tentang penyelenggaraan karantina pertanian di BKP Kelas I Banjarmasin. Di puncak acara, Inspektur Jenderal Kementerian 
Pertanian memberikan arahan tentang pelayanan publik dengan judul “Membangun Program dan Pelayanan Pertanian Mulia 
(Berintegritas) Menuju Lumbung Pangan Dunia”. Kementerian Pertanian memiliki visi menjadikan Indonesia sebagai lumbung 
pangan dunia. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan program pangan berkelanjutan dan pelayanan pertanian, organisasi 
sumber daya pertanian, dan value agraris. Program aksi menuju Indonesia sebagai lumbung pangan dunia antara lain membangun 
grand design & road map program lumbung pangan dunia, membangun sistem pengendalian intern serta pengawasan klien 
secara terus menerus pada pelayanan dan program pertanian, menumbuhkan tunas integritas sekaligus memberantas pungli 
dalam pelayanan pertanian, menumbuhkan budaya 5b (beribadah, bekerja, belajar, berkarya dan berbagi).

Beberapa layanan publik di Kementerian Pertanian yang rentan dengan pungutan liar (PungliI) antara lain yang terkait dengan 
sertifikasi, perijinan, dan rekomendasi termasuk Badan Karantina Pertanian yang memberikan pelayanan publik berupa sertifikasi 
produk pertanian. Untuk mewujudkan pelayanan karantina pertanian yang bersih dan bebas pungli maka perlu dilaksanakan 
dengan pengembangan sarana monitoring berkelanjutan dengan berbasis IT, monitoring internal, monitoring eksternal dan 
penguatan sistem pengendalian internal pelayanan. Semua program, sarana, dan sistem pelayanan publik yang telah dibangun 
perlu ditingkatkan dan dioptimalkan agar dapat tercapai pelayanan karantina pertanian prima dan tanpa pungli.
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