
Standar Pelayanan Publik
Balai Karantina Pertanian Kelas I Pertanian



Pelayanan Publik

adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga 
negara dan penduduk atas barang, jasa, 
dan/atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan 
publik (UU No.25 Tahun 2009).



Tujuan Diadakan Public Hearing Pelayanan Publik
BKP Kelas I Banjarmasin dengan Pengguna Jasa

Tu
ju

an

Adanya partisipasi publik
dalam penyelenggaraan

pelayanan publik

Hak publik untuk mengetahui apa yang 
sedang dilakukan Pemerintah, hak
untuk melaporkan ketidakpuasan

pelaksanaan pelayanan publik, hak
untuk berperan serta dalam

penyusunan perundang-undangan

Kepatuhan terhadap standar
Pelayanan Publik yang 

diamanatkan UU No.25 Tahun
2009

Tingkat kepatuhan terhadap standar
pelayanan publik BKP Kelas I Banjarmasin 

sementara ini pada ranah administrasi
ataupun ranah hukum yang 
diimplementasikan pada

perbaikan/peningkatan sistem melalui ISO 
9001:2008 dan ISO 9001:17025

Tercapainya program reformasi
birokrasi

Sasaran program reformasi adalah
meningkatkan kualitas pelayanan publik, 
meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas
birokrasi yang berujung pada pemerintah

yang bersih dan bebas KKN. 



Ruang Lingkup

Ruang lingkup 
pelayanan publik

Pelayanan Barang
dan Jasa Publik

Pelayanan
Administratif



Hak, Kewajiban, dan Larangan

Penyelenggara memiliki hak:

a. Memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan 
tugasnya;

b. Melakukan kerja sama;

c. Mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan 
pelayananan publik;

d. Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang 
tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik; dan

e. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan

1. PENYELENGGARA



Lanjutan… Hak, Kewajiban, dan Larangan
Penyelenggara berkewajiban:
a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;

b. Menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan;

c. Menempatkan pelaksana yang kompeten;

d. Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang 
mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;

e. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan 
pelayanan publik;

f. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;

g. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait 
dengan penyelenggaraan pelayanan publik

h. Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;

i. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;

j. Bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik;

k. Memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila 
mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan; dan

l. Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan 
perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari 
lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan.



Pelaksana berkewajiban:

a. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang 
diberikan oleh penyelenggara;

b. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan;

c. Memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu
tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari
lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, 
dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

d. Memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau 
melepaskan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-
undangan; dan

e. Melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja 
kepada penyelenggara secara berkala.

2. PELAKSANA

Lanjutan… Hak, Kewajiban, dan Larangan



Pelaksana dilarang:

a. merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha 
bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi 
pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik 
daerah;

b. meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan 
yang jelas, rasional, dan sah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan;

c. menambah pelaksana tanpa persetujuan penyelenggara;

d. membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain tanpa 
persetujuan penyelenggara; dan

e. melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik.

Lanjutan… Hak, Kewajiban, dan Larangan



Masyarakat berhak:

a. Mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;

b. Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;

c. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan

d. Mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan;

e. Memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki 
pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar 
pelayanan;

f. Memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila 
pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;

g. Mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan 
dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan 
ombudsman;

h. Mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar 
pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina
penyelenggara dan ombudsman; dan

i. Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan 
pelayanan.

3. MASYARAKAT

Lanjutan… Hak, Kewajiban, dan Larangan



Masyarakat berkewajiban:

a. Mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana 
dipersyaratkan dalam standar pelayanan;

b. Ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau 
fasilitas pelayanan publik; dan

c. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait 
dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

Lanjutan… Hak, Kewajiban, dan Larangan



Maklumat Pelayanan
BKP Kelas I Banjarmasin

“Dengan ini kami menyatakan sanggup
menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan

standar pelayanan yang telah ditetapkan
serta siap menerima sanksi untuk setiap

pengaduan yang tidak ditindaklanjuti sesuai
peraturan perundangan”



Motto
BKP Kelas I Banjarmasin

“Bersama Anda
Melindungi Negeri”



Visi & Misi
BKP Kelas I Banjarmasin

 Visi

Terwujudnya Karantina Pertanian Banjarmasin yang Tangguh, Profesional dan
Terpercaya

 Misi
1. Melindungi kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan

hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan
karantina (OPTK)

2. Mendukung terwujudnya kemanan pangan

3. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses
pasar komoditas pertanian

4. Meningkatkan kualitas layanan publik

5. Mendukung keberhasilan program agribisnis dan ketahanan pangan nasional

6. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Karantina Pertanian



Prosedur
Pelayanan



Lanjutan…

Prosedur
Pelayanan



Lanjutan…

Prosedur
Pelayanan



Tabel Pelayanan Komoditas
1. Karantina Hewan

Keterangan:
1. Sumber SK. Kepala Badan Nomor: 1953/Kpts/OT.160/L/10/2012
2. Untuk media pembawa tertentu yang melalui tindakan karantina pengasingan dan pengamatan  waktu layanan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku
3.  Untuk media pembawa tertentu yang melalui tindakan perlakuan (fumigasi) waktu layanan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku



Tabel Pelayanan Komoditas
2. Karantina Tumbuhan

Keterangan:
1. Sumber SK. Kepala Badan Nomor: 1953/Kpts/OT.160/L/10/2012
2. Untuk media pembawa tertentu yang melalui tindakan karantina pengasingan dan pengamatan  waktu layanan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku
3.  Untuk media pembawa tertentu yang melalui tindakan perlakuan (fumigasi) waktu layanan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku



Waktu Pelayanan
Kantor Balai/UPT
Induk



Waktu Pelayanan
Wilayah Kerja
Pelabuhan Trisakti



Waktu Pelayanan
Wilayah Kerja
Bandar Udara
Syamsudin Noor



Konsekuensi Ketidakpatuhan
Sesuai dengan UU 25/2009 dan PP 96/2012



Pengaduan Masyarakat

Penyelenggara yang 
tidak melaksanakan
kewajiban dan/atau
melanggar larangan

Pelaksana yang 
memberikan pelayanan

yang tidak sesuai
dengan standar

pelayanan

Pengaduan Masyarakat



Lanjutan… Pengaduan Masyarakat
Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan 
pelayanan publik kepada:

Penyelenggara

Ombudsman

Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota

Masyarakat yang melakukan pengaduan dijamin hak-haknya oleh
Peraturan Perundang-Undangan



Lanjutan… Pengaduan Masyarakat
BKP Kelas I Banjarmasin memberikan akses pengaduan 
masyarakat melalui:

Penyampaian
Pengaduan
Masyarakat

Kotak
Pengaduan

Pengguna Jasa
mengisi formulir

pengaduan

Telepon/Fax (0511)3361334/ 
3353980

Surat
elektonik/

e-mail

bkpbjm@
yahoo.co.id

karantinahewan
bjm@gmail.com

kartumbjm
@gmail.com



Contoh Formulir
Pengaduan Masyarakat

Form 1



Contoh Formulir
Pengaduan Masyarakat

Form 2



Komponen Standar Pelayanan



Lanjutan… Komponen Standar Pelayanan



Terima Kasih
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