
1 

 
MANUAL IKSK 

DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT 
VETERINER 



MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK) 

Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya kualitas produk ekspor pangan dan non pangan asal ternak serta kesejahteraan ternak 

Kode IKSK IKSK1 

Indikator Kinerja Sasaran 

Kegiatan (IKSK) 
Rasio daging ayam yang berstatus sehat terhadap total ayam yang dipotong 

Bukti realisasi/pemenuhan 

IKSK 

Hasil pengujian kesehatan daging ayam sesuai regulasi dan standar kesehatan daging ayam potong 

yang berlaku 

Formula/Cara menghitung 
Jumlah daging ayam yang berstatus sehat

total daging ayam yang dipotong
x100% 

Klasifikasi target Maximize 

Sumber data Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner 

Cara pengambilan data 
Melakukan pengujian kesehatan daging ayam sesuai regulasi dan standar kesehatan daging ayam 

yang berlaku 

Catatan khusus Daging ayam dikatakan sehat jika memenuhi kriteria Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) 

Pihak yang melakukan 

pengukuran 

IKSK/pengambilan data IKSK 

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner 



MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK) 

Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya kualitas produk ekspor pangan dan non pangan asal ternak serta kesejahteraan ternak 

Kode IKSK IKSK2 

Indikator Kinerja Sasaran 

Kegiatan (IKSK) 

Rasio ekspor produk pangan dan non pangan asal ternak yang ditolak negara tujuan terhadap total ekspor 

produk pangan dan non pangan asal ternak per negara tujuan (kualitas tidak memenuhi persyaratan) 

Bukti realisasi/pemenuhan 

IKSK 

Surat dari negara tujuan ekspor tentang penolakan komoditas ekspor produk pangan dan non pangan asal 

ternak yang ditolak karena alasan kualitas tidak memenuhi persyaratan 

Formula/Cara menghitung 
Jumlah komoditas ekspor produk pangan dan non pangan asal ternak yang ditolak negara tujuan 

karena alasan kualitas
total komoditas ekspor produk pangan dan non pangan asal ternak per negara tujuan

x100% 

Klasifikasi target Maximize 

Sumber data Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner 

Cara pengambilan data 

• Hitung jumlah komoditas ekspor produk pangan dan non pangan asal ternak yang ditolak negara tujuan 

karena alasan kualitas per negara tujuan (Ton/negara) 

• Hitung jumlah total komoditas ekspor produk pangan dan non pangan asal ternak per negara tujuan 

(Ton/negara) 

• Hitung rasio ekspor produk pangan dan non pangan asal ternak yang ditolak negara tujuan terhadap total 

ekspor produk pangan dan non pangan asal ternak per negara tujuan (kualitas tidak memenuhi 

persyaratan) 

Catatan khusus - 

Pihak yang melakukan 

pengukuran IKSK/pengambilan 

data IKSK 

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner 



MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK) 

Sasaran Kegiatan (SK) 
Meningkatnya kualitas produk ekspor pangan dan non pangan asal ternak serta kesejahteraan 

ternak 

Kode IKSK IKSK3 

Indikator Kinerja Sasaran 

Kegiatan (IKSK) 

Rasio ekspor komoditas ternak yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor ternak 

per negara tujuan (kesejahteraan tidak memenuhi persyaratan di unit usaha) 

Bukti realisasi/pemenuhan 

IKSK 

Surat dari negara tujuan ekspor tentang penolakan komoditas ternak ekspor yang ditolak karena 

alasan kesejahteraan tidak memenuhi persyaratan 

Formula/Cara menghitung 
Jumlah komoditas ternak ekspor yang ditolak negara tujuan karena alasan kesejahteraan 

total komoditas ekspor ternak per negara tujuan
x100% 

Klasifikasi target Maximize 

Sumber data Direktorat kesehatan Masyrakat Veteriner 

Cara pengambilan data 

• Hitung jumlah komoditas ternak yang ditolak negara tujuan karena alasan kesejahteraan per 

negara tujuan (Ton/negara) 

• Hitung jumlah total komoditas ekspor ternak per negara tujuan (Ton/negara) 

• Bandingkan rasio ekspor komoditas ternak yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas 

ekspor ternak per negara tujuan (kesejahteraan tidak memenuhi persyaratan di unit usaha) 

Catatan khusus - 

Pihak yang melakukan 

pengukuran 

IKSK/pengambilan data IKSK 

Direktorat kesehatan Masyrakat Veteriner 



MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK) 

Sasaran Kegiatan (SK) Terpenuhinya kebutuhan pangan hewani asal ternak strategis nasional 

Kode IKSK IKSK4 

Indikator Kinerja Sasaran 

Kegiatan (IKSK) 
Rasio daging sapi yang berstatus sehat terhadap total hewan sapi yang dipotong 

Bukti realisasi/pemenuhan 

IKSK 

Hasil pengujian kesehatan daging sapi sesuai regulasi dan standar kesehatan daging sapi potong 

yang berlaku 

Formula/Cara menghitung 
Jumlah daging sapi yang berstatus sehat

total daging sapi yang dipotong
x100% 

Klasifikasi target Maximize 

Sumber data Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner 

Cara pengambilan data 
Melakukan pengujian kesehatan daging sapi sesuai regulasi dan standar kesehatan daging sapi yang 

berlaku 

Catatan khusus Daging sapi dikatakan sehat jika memenuhi kriteria Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) 

Pihak yang melakukan 

pengukuran 

IKSK/pengambilan data IKSK 

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner 



MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK) 

Sasaran Kegiatan (SK) Terpenuhinya kebutuhan pangan hewani asal ternak strategis nasional 

Kode IKSK IKSK5 

Indikator Kinerja Sasaran 

Kegiatan (IKSK) 
Rasio daging kerbau yang berstatus sehat terhadap total hewan kerbau yang dipotong 

Bukti realisasi/pemenuhan 

IKSK 

Hasil pengujian kesehatan daging kerbau sesuai regulasi dan standar kesehatan daging kerbau 

potong yang berlaku 

Formula/Cara menghitung 
Jumlah daging kerbau yang berstatus sehat

total daging kerbau yang dipotong
x100% 

Klasifikasi target Maximize 

Sumber data Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner 

Cara pengambilan data 
Melakukan pengujian kesehatan daging kerbau sesuai regulasi dan standar kesehatan daging kerbau 

yang berlaku 

Catatan khusus Daging kerbau dikatakan sehat jika memenuhi kriteria Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) 

Pihak yang melakukan 

pengukuran 

IKSK/pengambilan data IKSK 

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner 



MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK) 

Sasaran Kegiatan (SK) Tersedianya infrastruktur Peternakan yang sesuai kebutuhan 

Kode IKSK IKSK6 

Indikator Kinerja Sasaran 

Kegiatan (IKSK) 

Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen pangan 

hewani asal ternak) 

Bukti realisasi/pemenuhan 

IKSK 
Berita Acara Serah Terima (BAST)  

Formula/Cara menghitung 
Σ Alsintan yang tersedia untuk Pasca Panen

Σ Kebutuhan Alsintan untuk Pasca Panen
x100% 

Klasifikasi target Maximize 

Sumber data Direkorat Kesehatan Masyarakat Veteriner 

Cara pengambilan data 

1. Lakukan analisis kebutuhan alsintan peternakan 

2. Jumlahkan kebutuhan alsintan peternakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan alsintan 

3. Lakukan perbandingan antara kebutuhan dan pengadaan alsintan pasca panen tanaman pangan 

Catatan khusus 

Alat dan atau mesin pertanian yang selanjutnya disebut alsintan adalah peralatan yang dioperasikan 

dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budidaya tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan dan peternakan termasuk kegiatan panen dan pasca panen. 

Pihak yang melakukan 

pengukuran 

IKSK/pengambilan data IKSK 

Direkorat Kesehatan Masyarakat Veteriner 



MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK) 

Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya produksi komoditas pangan substitusi impor sebagai kontribusi dalam menurunkan volume impor 

Kode IKSK IKSK7 

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 

(IKSK) 
Penurunan volume impor produk hewan  

Bukti realisasi/pemenuhan IKSK 
Perhitungan volume impor produk hewan untuk beberapa komoditas (data dari BPS) yang diakumulasikan oleh Pusat data dan Informasi 

(Pusdatin) Kementerian Pertanian 

Formula/Cara menghitung 
Volume impor produk hewan tahun berjalan t −volume impor produk hewan tahun sebelumnya (t−1)

pangan hewani asal ternak tahun sebelumnya (t−1)
x100% 

Klasifikasi target Minimize 

Sumber data 
• Pusdatin  data penurunan volume impor dan data komoditas pertanian yang diimpor 

• Badan Pusat Statistik (BPS)  data volume impor per komoditas impor pertanian 

Cara pengambilan data 

1. Masukkan data volume impor untuk setiap produk hewan yang ditentukan sebagai target komoditas impor yang akan diturunkan 

untuk tahun berjalan (t) dan tahun sebelumnya (t-1) 

2. Masukkan data seluruh komoditas impor produk hewan sesuai tertera pada langkah 1 untuk tahun berjalan (t) dan tahun 

sebelumnya (t-1) 

3. Hitung penurunan volume impor untuk komoditas produk hewan  

Catatan khusus 

• Menekan impor dilakukan melalui peningkatan produksi dalam negeri serta peningkatan nilai tambah komoditas. pertanian melalui 

pengolahan sehingga komoditas tersebut menjadi pilihan untuk dikonsumsi. 

• Komoditas pertanian yang dijadikan komoditas ungulan dalam mengendalikan impor tersebut merupakan: 

 Komoditas yang sama dengan komoditas impor. 

 Komoditas yang berbeda dengan komoditas impor, namun dijadikan sebagai komoditas substitusi impor. 

 Komoditas pertanian pengendali impor didetailkan pada masing-masing unit kerja eselon I produksi. 

Pihak yang melakukan pengukuran 

IKSK/pengambilan data IKSK 
Pusdatin 



MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM 

Sasaran Program (SP) Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia 

Kode IKSP IKSK 8 

Indikator Kinerja Sasaran 

Program (IKSP) 
Jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia 

Bukti realisasi/pemenuhan 

IKSP 
Laporan terkait kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia 

Formula/Cara menghitung 
Hitung jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia berdasarkan laporan yang 

masuk 

Klasifikasi target Maximize 

Sumber data Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner 

Cara pengambilan data 
Menghitung jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia berdasarkan laporan 

yang masuk 

Catatan khusus 
Zoonosis merupakan Penyakit hewan yang dapat menular kepada manusia atau sebaliknya, 

penyakit manusia yang dapat menular kepada hewan 

Pihak yang melakukan 

pengukuran IKSP/sumber 

IKSP 

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner 



MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM 

Sasaran Program (SP) Terjaminnya keamanan pangan strategis nasional 

Kode IKSP IKSK 9 

Indikator Kinerja Sasaran 

Program (IKSP) 
Jumlah kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayakan kesehatan manusia 

Bukti realisasi/pemenuhan 

IKSP 

Kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayakan kesehatan manusia yang 

masuk sebagai pemberitaan di media massa cetak dan/atau elektronik nasional pada tahun 

berjalan  Kliping berita 

Formula/Cara menghitung 

Mengumpulkan pemberitaan di media massa cetak dan/atau elektronik nasional pada tahun 

berjalan terkait Kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayakan kesehatan 

manusia 

Klasifikasi target Maximize 

Sumber data Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner 

Cara pengambilan data 

1. Kumpulkan pemberitaan di media massa cetak dan/atau elektronik nasional pada tahun berjalan 

terkait Kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia. 

2. Hitung jumlah total Kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia 

berdasarkan pemberitaan media massa/elektronik tersebut. 

Catatan khusus - 

Pihak yang melakukan 

pengukuran IKSP/sumber 

IKSP 

Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner 


