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Pada hari Jum’at tanggal 24 Maret 2017, Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin menyelenggarakan kegiatan “Sosialisasi Sistem 
Mutu dan Kaji Ulang Dokumen Laboratorium Berdasarkan ISO 17025:2005” di aula Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin. Peserta 
yang hadir diantaranya ialah Manajer Puncak, Manajer Teknis Karantina Hewan, Manajer Administrasi, para Deputi Manajer, Penyelia, Analis, 
petugas fungsional KH/KT dan staf administrasi. Acara ini dibuka oleh Kepala Balai drh. Achmad Gozali, MM. sekaligus sebagai Manajer 
Puncak. Setelah pembukaan acara dilanjutkan dengan presentasi tentang sosialisasi kegiatan laboratorium dan hasil kaji ulang dokumen yang 
disampaikan oleh Lilis Suryani, SP.MP. selaku Deputi Manajer Mutu, kemudian dilanjutkan presentasi oleh drh. Rima Hasmi Firdiati tentang 
hasil temu teknis laboratorium lingkup Badan Karantina Pertanian yang diselenggarakan oleh Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian 
(BBUSKP).

Sosialisasi sistem mutu laboratorium wajib dilaksanakan minimal satu tahun sekali. Laboratorium BKP Kelas I Banjarmasin menetapkan, 
mensosialisasikan, menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu berdasarkan ISO/IEC 17025:2005 atau SNI ISO/IEC 17025:2008 
sesuai dengan lingkup kegiatan pengujiannya. Dokumentasi sistem manajemen tersebut dimengerti oleh, tersedia bagi dan diterapkan oleh 
semua personel terkait. Tujuan kegiatan ini ialah untuk meningkatkan pemahaman tentang SMM berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2008, serta 
meningkatkan partisipasi pegawai BKP Kelas I Banjarmasin dalam implementasi SMM berdasarkan berdasarkan ISO/IEC 17025:2005 yang 
diselaraskan dengan standar pelayanan publik.

Pada sesi ini, materi yang disampaikan meliputi program kerja laboratorium selama tahun 2017, SK personel laboratorium, alur pelayanan 
laboratorium, evaluasi implementasi SMM. Agenda kegiatan laboratorium pada tahun 2017 meliputi inhouse training teknis, sosialisasi sistem 
mutu dan kaji ulang dokumen laboratorium, pengadaaan bahan uji OPTK/HPHK, temu teknis laboratorium, uji banding, pelatihan eksternal, 
audit internal, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan, asesmen penambahan ruang lingkup, dan kaji ulang manajemen. Pada SK personel 
laboratorium tahun 2017 ada penambahan personel baik dari KH maupun KT. Alur pelayanan laboratorium masih sama, namun beberapa 
kendala yang dihadapi disampaikan sebagai evaluasi agar semua yang terlibat lebih disiplin dalam menerapkan prosedur pelayanan sampel.

Kaji ulang dokumen laboratorium telah dilaksanakan sejak awal Maret 2017. Seluruh dokumen sistem mutu laboratorium dievaluasi 
kesesuaiannya dengan kondisi maupun peraturan yang berlaku saat ini. Dokumen-dokumen yang masih relevan tidak dilakukan perubahan. 
Kegiatan kaji ulang dokumen menghasilkan beberapa revisi yaitu 4 Panduan Mutu, 4 Prosedur, 3 Instruksi Kerja dan 7 Formulir. Selain itu juga 
ada penambahan 3 dokumen eksternal yang turut mendukung implementasi SMM laboratorium.
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Pada presentasi pertama, juga disampaikan tentang persiapan pelaksanaan uji banding antar laboratorium yang akan dilaksanakan pada 
bulan April 2017. Uji banding antar laboratorium merupakan pengelolaan, unjuk kerja dan evaluasi atas bahan yang sama atau serupa oleh 
dua atau lebih laboratorium yang berbeda sesuai persyaratan yang ditetapkan terlebih dahulu. Pada tahun 2017, laboratorium BKP Kelas I 
Banjarmasin memprogramkan pelaksanaan uji banding dengan ruang lingkup antara lain uji Fusarium solani secara morfologi, identifikasi 
hama kayu Treptoplatypus micrurus dan Euplatypus paralellus, uji TPC, dan uji RBT. Uji banding identifikasi hama kayu secara morfologi 
merupakan persiapan penambahan ruang lingkup akreditasi dalam rangka menunjang pelayanan impor log kayu.

Temu teknis laboratorium telah dilaksanakan pada bulan Februari 2017 yang diselenggarakan oleh BBUSKP di Bogor. Acara ini dihadiri oleh 
perwakilan UPT Karantina Pertanian. Beberapa poin penting kesimpulan rapat diantaranya perlu adanya evaluasi tentang penetapan klasifikasi 
laboratorium karantina pertanian, BBUSKP akan mendampingi UPT-UPT yang laboratoriumnya belum terakreditasi guna akselerasi akreditasi 
laboratorium, penetapan ruang lingkup akreditasi laboratorium perlu diperhatikan karena sulitnya menetapkan ruang lingkup sebab OPTK 
A1 belum ada di Indonesia sehingga sulit memperoleh kontrol positif, penambahan atau peremajaan alat laboratorium perlu dianggarakan 
oleh Badan Karantina Pertanian. Acara temu teknis laboratorium merupakan momen yang sangat penting untuk mendukung kemajuan 
laboratorium, sehingga perlu dilaksanakan secara rutin sebagai agenda tahunan.
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