
MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN 

Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya kualitas layanan publik Karantina Pertanian 

Kode IKSK 01 

Indikator Kinerja Sasaran 

Program (IKSK) 
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBKP Makassar 

Bukti realisasi/pemenuhan IKSK Hasil rata – rata survei kepuasan masyarakat terhadap layanan karantina tumbuhan dan karantina hewan 

Formula/Cara menghitung 

Klasifikasi target Maximize 

Sumber data BBKP Makassar 

Cara pengambilan data • Menghitung rata – rata nilai IKM dari layanan karantina tumbuhan dan karantina hewan 

Catatan khusus 

Interval IKM berdasarkan PermenPAN RB Nomor 16 Tahun 2014: 

1. Nilai persepsi 1 = interval 1,00 – 1,75 (24 – 43,75), Mutu Pelayanan D (Tidak Baik) 

2. Nilai persepsi 2 = interval 1,76 – 2,50 (43,76 – 62,50), Mutu Pelayanan C (Kurang baik) 

3. Nilai persepsi 3 = interval 2,51 – 3,25 (62,51 – 81,25), Mutu Pelayanan B (Baik) 

4. Nilai persepsi 4 = interval 3,26 – 4,00 (81,26 – 100), Mutu Pelayanan A (Sangat baik) 

Pihak yang melakukan 

pengukuran IKSK/sumber IKSK 
BBKP Makassar 



MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN 

Sasaran Kegiatan (SK) Terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional 

Kode IKSK 02 

Indikator Kinerja Sasaran 

Program (IKSK) 
Rasio kasus komoditas pertanian impor yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian impor 

Bukti realisasi/pemenuhan IKSK Dokumen penyelesaian kasus temuan komoditas pertanian di lingkup perkarantinaan BBKP  Makassar 

Formula/Cara menghitung 

Klasifikasi target Maximize 

Sumber data Bidang Pengawasan dan Penindakan 

Cara pengambilan data 

1. Hitung jumlah kasus komoditas impor pada tahun berjalan (penyebut) 

2. Hitung jumlah kasus komoditas impor yang telah diselesaikan pada tahun berjalan (pembilang) 

3. Bandingkan kedua variabel tersebut sesuai formula 

Catatan khusus 
• Kasus komoditas dinyatakan selesai setelah Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat P21 yang 

menyatakan  bahwa hasil penyidikan sudah lengkap 

Pihak yang melakukan 

pengukuran IKSK/sumber IKSK 
Bidang Pengawasan dan Penindakan 



MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN 

Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan BBKP Makassar 

Kode IKSK 03 

Indikator Kinerja Sasaran 

Program (IKSK) 
Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BBKP Makassar yang terjadi berulang 

Bukti realisasi/pemenuhan IKSK Laporan temuan BPK dari tahun berjalan (t) dan laporan tahun sebelumnya (t-1) 

Formula/Cara menghitung 
Jumlah temuan BPK yang terjadi berulang = temuan BPK yang terjadi berulang A + temuan BPK yang terjadi 

berulang B + .........+ temuan BPK yang terjadi berulang N 

Klasifikasi target Minimize 

Sumber data Badan Pemeriksa Keuangan 

Cara pengambilan data 

1. Hitung jumlah temuan BPK terhadap laporan keuangan pada tahun ini (t) dan tahun sebelumnya (t-1) 

2. Bandingkan temuan pada tahun – tahun tersebut berdasarkan kategori temuan 

3. Bila terjadi temuan BPK pada kategori yang sama di kedua tahun tersebut maka dihitung 1 (satu) temuan 

berulang 

4. Jumlahkan semua temuan berulang yang sebelumnya di hitung 

Catatan khusus 
• Temuan BPK yang dimaksud adalah terkait kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi 

Pemerintah (Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010) 

Pihak yang melakukan 

pengukuran IKSK/sumber IKSK 
Badan Pemeriksa Keuangan 



MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN 

Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan BBKP Makassar 

Kode IKSK 04 

Indikator Kinerja Sasaran 

Program (IKSK) 

Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 

tahun 2015) 

Bukti realisasi/pemenuhan IKSK Laporan temuan Itjen atas implementasi SAKIP tahun berjalan dan tahun sebelumnya 

Formula/Cara menghitung 
Jumlah temuan Itjen yang berulang = temuan Itjen yang berulang A + temuan Itjen yang berulang B + .......... + 

temuan Itjen yang berulang N 

Klasifikasi target Minimize 

Sumber data Inspektorat Jenderal 

Cara pengambilan data 

1. Hitung jumlah temuan Itjen terhadap implementasi SAKIP pada tahun ini (t) dan tahun sebelumnya (t-1) 

2. Bandingkan temuan pada tahun – tahun tersebut berdasarkan aspek temuan 

3. Bila terjadi temuan Itjen pada aspek yang sama di kedua tahun tersebut maka dihitung 1 (satu) temuan berulang 

4. Jumlahkan semua temuan berulang yang sebelumnya di hitung 

Catatan khusus 

• Temuan Itjen yang dimaksud adalah terkait kesesuaian laporan keuangan terhadap 5 (lima) aspek SAKIP sesuai 

Permenpan RB 12 Tahun 2015 sebagai berikut : 

1. Rencana Strategis 

2. Pengukuran kinerja 

3. Pelaporan kinerja 

4. Capaian kinerja 

5. Evaluasi kinerja 

Pihak yang melakukan 

pengukuran IKSK/sumber IKSK 
Inspektorat Jenderal 



MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN 

Sasaran Kegiatan (SK) Terkendalinya penyebaran OPTK dan HPHK terhadap komoditas pertanian 

Kode IKSK 05 

Indikator Kinerja Sasaran 

Program (IKSK) 

Rasio temuan OPTK pada komoditas pertanian melalui media pembawa di lingkup perkarantinaan BBKP Makassar 

terhadap total komoditas pertanian 

Bukti realisasi/pemenuhan IKSK Laporan OPTK yang menjadi temuan pada tempat pemasukan dan pengeluaran BBKP Makassar 

Formula/Cara menghitung 

Klasifikasi target Minimize 

Sumber data Bidang Karantina Tumbuhan 

Cara pengambilan data 

1. Hitung jumlah jumlah komoditas tumbuhan pertanian di lingkup perkarntinaan BBKP Makassar pada tahun 

berjalan (penyebut) 

2. Hitung jumlah temuan OPTK pada komoditas pertanian di lingkup perkarantinaan BBKP Makassar pada tahun 

berjalan (pembilang) 

3. Bandingkan kedua variabel tersebut sesuai formula 

Catatan khusus 
Temuan OPTK yang dimaksud adalah temuan OPTK terkait komoditas tumbuhan pertanian yang melewati tempat 

pengeluaran dan pemasukan karantina antar area dan ditemukan adanya hama dan penyakit pada hewan tersebut 

Pihak yang melakukan 

pengukuran IKSK/sumber IKSK 
Bidang Karantina Tumbuhan 



MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN 

Sasaran Kegiatan (SK) Terkendalinya penyebaran OPTK dan HPHK terhadap komoditas pertanian 

Kode IKSK 06 

Indikator Kinerja Sasaran 

Program (IKSK) 

Rasio temuan HPHK pada komoditas pertanian melalui media pembawa di lingkup perkarantinaan BBKP  Makassar 

terhadap total komoditas pertanian 

Bukti realisasi/pemenuhan IKSK Laporan HPHK yang menjadi temuan pada tempat pemasukan dan pengeluaran BBKP Makassar 

Formula/Cara menghitung 

Klasifikasi target Minimize 

Sumber data Bidang Karantina Hewan 

Cara pengambilan data 

1. Hitung jumlah jumlah komoditas hewan pertanian di lingkup perkarntinaan BBKP Makassar pada tahun berjalan 

(penyebut) 

2. Hitung jumlah temuan HPHK pada komoditas pertanian di lingkup perkarantinaan BBKP Makassar pada tahun 

berjalan (pembilang) 

3. Bandingkan kedua variabel tersebut sesuai formula 

Catatan khusus 
Temuan HPHK yang dimaksud adalah temuan HPHK terkait komoditas hewan yang melewati tempat pengeluaran 

dan pemasukan karantina antar area dan ditemukan adanya hama dan penyakit pada hewan tersebut 

Pihak yang melakukan 

pengukuran IKSK/sumber IKSK 
Bidang Karantina Hewan 



MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN 

Sasaran Kegiatan (SK) Menurunnya jumlah kasus  komoditas pertanian ekspor yang ditolak negara tujuan 

Kode IKSK 07 

Indikator Kinerja Sasaran 

Program (IKSK) 

Jumlah komoditas ekspor hewan dan hayati hewani yang ditolak negara tujuan karena masalah kesehatan dan 

keamanan produk 

Bukti realisasi/pemenuhan IKSK 
Surat dari negara tujuan ekspor tentang penolakan komoditas ekspor hewan yang tidak sesuai persyaratan di 

lingkup karantina hewan 

Formula/Cara menghitung 
Jumlah komoditas ekspor hewan yang ditolak = komoditas ekspor hewan yang ditolak A + komoditas ekspor hewan 

yang ditolak B + .......... + komoditas ekspor hewan yang ditolak N 

Klasifikasi target Minimize 

Sumber data Bidang Karantina Hewan 

Cara pengambilan data 
Jumlahkan seluruh komoditas hewan ekspor yang ditolak negara tujuan di lingkup perkarantinaan BBKP  Makassar 

pada tahun berjalan dengan satuan Jenis Komoditas 

Catatan khusus Cukup Jelas 

Pihak yang melakukan 

pengukuran IKSK/sumber IKSK 
Bidang Karantina Hewan 



MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN 

Sasaran Kegiatan (SK) Menurunnya jumlah kasus  komoditas pertanian ekspor yang ditolak negara tujuan 

Kode IKSK 08 

Indikator Kinerja Sasaran 

Program (IKSK) 

Jumlah komoditas ekspor tumbuhan dan hayati nabati yang ditolak negara tujuan karena masalah kesehatan dan 

keamanan produk 

Bukti realisasi/pemenuhan IKSK 
Surat dari negara tujuan ekspor tentang penolakan komoditas ekspor tumbuhan yang tidak sesuai persyaratan di 

lingkup karantina hewan 

Formula/Cara menghitung 
Jumlah komoditas ekspor tumbuhan yang ditolak = komoditas ekspor tumbuhan yang ditolak A + komoditas ekspor 

tumbuhan yang ditolak B + .......... + komoditas ekspor tumbuhan yang ditolak N 

Klasifikasi target Minimize 

Sumber data Bidang Karantina Tumbuhan 

Cara pengambilan data 
Jumlahkan seluruh komoditas tumbuhan ekspor yang ditolak negara tujuan di lingkup perkarantinaan BBKP  

Makassar pada tahun berjalan dengan satuan Jenis Komoditas 

Catatan khusus Cukup Jelas 

Pihak yang melakukan 

pengukuran IKSK/sumber IKSK 
Bidang Karantina Hewan 



MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN 

Sasaran Kegiatan (SK) Terlaksananya pengendalian impor komoditas pertanian 

Kode IKSK 09 

Indikator Kinerja Sasaran 

Program (IKSK) 

Rasio komoditas impor hewan dan hayati hewani yang sesuai persyaratan kesehatan dan keamanan impor 

Indonesia terhadap total komoditas impor hewan dan hayati hewani yang masuk melalui tempat pemasukan yang 

telah ditetapkan 

Bukti realisasi/pemenuhan IKSK Sertifikat impor komoditas hewan 

Formula/Cara menghitung 

Klasifikasi target Maximize 

Sumber data Bidang Karantina Hewan 

Cara pengambilan data 

1. Hitung jumlah komoditas pertanian hewan yang masuk pada tahun berjalan (penyebut) 

2. Hitung jumlah komoditas pertanian hewan yang masuk dan sesuai persyaratan pada tahun berjalan (pembilang) 

3. Bandingkan kedua variabel tersebut sesuai formula 

Catatan khusus Cukup jelas 

Pihak yang melakukan 

pengukuran IKSK/sumber IKSK 
Bidang Karantina Hewan 



MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN 

Sasaran Kegiatan (SK) Terlaksananya pengendalian impor komoditas pertanian 

Kode IKSK 10 

Indikator Kinerja Sasaran 

Program (IKSK) 

Rasio komoditas impor tumbuhan dan hayati nabati yang sesuai persyaratan kesehatan dan keamanan impor 

Indonesia terhadap total komoditas impor tumbuhan dan hayati nabati yang masuk melalui tempat pemasukan yang 

telah ditetapkan 

Bukti realisasi/pemenuhan IKSK Sertifikat impor komoditas tumbuhan 

Formula/Cara menghitung 

Klasifikasi target Maximize 

Sumber data Bidang Karantina Tumbuhan 

Cara pengambilan data 

1. Hitung jumlah komoditas pertanian tumbuhan yang masuk pada tahun berjalan (penyebut) 

2. Hitung jumlah komoditas pertanian tumbuhan yang masuk dan sesuai persyaratan pada tahun berjalan 

(pembilang) 

3. Bandingkan kedua variabel tersebut sesuai formula 

Catatan khusus Cukup jelas 

Pihak yang melakukan 

pengukuran IKSK/sumber IKSK 
Bidang Karantina Tumbuhan 


