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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Balai Besar Veteriner Maros yang selanjutnya disebut BBVet Maros merupakan unit 

pelaksana teknis pada subsektor peternakan, kesehatan hewan, kesehatan 

masyarakat veteriner, perbibitan dan produksi ternak dan keamanan pakan berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan 

Kesehatan Hewan, dan secara teknis dibina oleh Direktur Kesehatan Hewan dan 

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen. Wilayah pelayanan 

BBVet Maros awalnya merupakan Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional 

VII dengan wilayah kerja meliputi 10 provinsi yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi 

Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, 

Maluku Utara, Papua dan Papua Barat (SK Menteri Pertanian Nomor: 

315/Kpts/Org/V/1978 tanggal 25 Mei 1978). Kontribusi BBVet Maros dalam 

pembangunan subsektor peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat 

veteriner, perbibitan dan produksi ternak dan keamanan pakan mengalami 

perkembangan dari waktu ke waktu. Hai ini dapat dipelajari melalui roadmap 

maupun realisasi program kerja dan kegiatan. Rencana ini juga merupakan bagian 

integral RPJP dan RPJM Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 

Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program, dan Kegiatan. 

Dalam Renstra BBVet Maros juga memuat Rencana Kerja (Renja) yang bersifat 

kegiatan tahunan, untuk kurun waktu 2020-2024, secara berturut-turut.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Besar Veteriner Maros

a. Tugas dan Fungsi

BBVet Maros merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan 

dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 

BBVet Maros dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar.
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BBVet Maros memiliki beberapa laboratorium laboratorium patologi, serologi, 

bakteriologi, bioteknologi, parasitologi, kesehatan masyarakat veteriner, virologi) 

dan instalasi yang berhubungan erat terkait pengujian yaitu instalasi air, instalasi 

listrik, instalasi hewan percobaan dan sterilisasi media serta epidemiologi, sesuai 

dengan Permentan nomor 54/Permentan/OT.140/5/2013, tanggal 25 Mei 2013 

BBVet Maros mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan 

pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan, serta 

pengembangan teknik dan metode penyidikan, diagnosa, dan pengujian 

veteriner. Untuk menjalankan tugas tersebut memerlukan partisipasi dan 

dukungan masyarakat agar pelayanan dapat didukung oleh masyarakat sesuai 

dengan kebutuhannya, sehingga upaya pemberdayaan masyarakat sangat 

diperlukan.

BBVet Maros menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, 

serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;

2) Pelaksanaan penyidikan penyakit hewan;

3) Pelaksanaan penyidikan melalui pemeriksaan dan pengujian produk hewan;

4) Pelaksanaan surveilans penyakit hewan, dan produk hewan;

5) Pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio, dan pelaksanaan diagnosa 

penyakit hewan;

6) Pembuatan peta penyakit hewan regional;

7) Pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan diagnosa penyakit 

hewan menular;

8) Pelaksanaan pengujian dan pemberian laporan dan/atau sertifikasi hasil uji;

9) Pelaksanaan pengujian forensik veteriner;

10) Pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat (public owareness);

11) Pelaksanaan kajian terbatas teknis veteriner;

12) Pelaksanaan pengujian toksikologi veteriner dan keamanan pangan;

13) Pemberian bimbingan teknis laboratorium veteriner, pusat kesehatan 

hewan, dan kesejahteraan hewan;
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14) Pemberian rekomendasi hasii pemeriksaan dan pengujian veteriner, serta 

bimbingan teknis penanggulangan penyakit hewan;

15) Pelaksanaan analisa risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan di 

regional;

16) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan 

kesehatan masyarakat veteriner;

17) Pengkajian batas maskimum residu obat hewan dan cemaran mikroba;

18) Pemberian pelayanan teknis penyidikan, pengujian veteriner dan produk 

hewan, serta pengembangan teknik dan metoda penyidikan, diagnosa dan 

pengujian veteriner;

19) Pelaksanaan pengembangan dan diseminasi teknik dan metoda penyidikan, 

diagnosa dan pengujian veteriner;

20) Pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner;

21) Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengamatan dan 

pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan;

22) Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBVet.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra BBVet Maros dimaksudkan sebagai respon terhadap dinamika lingkungan

strategis baik global, regional maupun domestik dan sektoral, serta memperhatikan

perencanaan sebagai alat manajerial untuk perbaikan kinerja lembaga.

Tujuan Renstra BBVet Maros adalah sebagai berikut:

a. Sebagai acuan dalam merencanakan berbagai kebijakan dan strategi BBVet

Maros, percepatan pembangunan petemakan dan kesehatan hewan ke arah

yang lebih baik dalam kondisi perubahan lingkungan yang cepat, transparan dan

semakin kompleks;

b. Sebagai pedoman umum dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
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BABII

POTENSI DAN PERMASALAHAN

2.1. Potensi

Untuk melihat potensi dan permasalahan pada pembangunan peternakan dan 

kesehatan hewan dapat dilihat dari faktor lingkungan strategis internal maupun 

eksternal yang akan berpengaruh terhadap kinerja pembangunan peternakan. 

Lingkungan strategis internal mencakup aspek kekuatan dan kelemahan dan faktor 

eksternal mencakup aspek ancaman dari luar dan peluang yang dapat dimanfaatkan. 

Hasil identifikasi faktor internal dan eksternal tersebut kemudian dianalisis dengan 

metode SWOT, untuk memilih aspek aspek internal dan eksternal strategis untuk 

dijadikan dasar dalam merumuskan alternatif strategi prioritas dalam mendukung 

kinerja pembangunan.

Potensi yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan peternakan 

dan kesehatan hewan antara lain: jumlah penduduk yang besar, keanekaragaman 

hayati, teknologi dan pasar luar negeri BBVet Maros yang ditunjuk sebagai 

laboratorium veteriner rujukan untuk penyakit Brucellosis dan BVD, dimana Balai 

Besar Veteriner Maros telah berhasil dalam memproduksi, memvalidasi serum 

control atau serum referens nasional yang disebut IBASS dan pengujian tersebut 

telah terakreditasi sesuai dengan ISO 17025 sehingga diakui secara nasional.

a. Sumber daya peternakan yang cukup tersedia (keragamanan genetik ternak, dan 

ragam pangan olahan)

Indonesia sebagai suatu negara agraris mempunyai sumber daya alam dan 

ternak yang sangat besar dan beragam. Keberagaman sumber daya ternak yang 

tersebar di wilayah-wilayah belum mampu dimanfaatkan secara ekonomis dalam 

menghasilkan produk-produk peternakan. Dukungan sumber daya alam lainnya, 

utamanya dalam penyediaan pakan untuk pertumbuhan ternak sangat besar 

dengan keragaman yang cukup tinggi. Disamping itu, keragaman budaya dari 

masyarakat yang sangat heterogen menghasilkan berbagai ragam produk 

pangan hasil ternak yang merupakan kekuatan penyediaan terhadap produk
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peternakan. Potensi ragamnya genetik ternak dan produk olahan asal ternak 

dapat mengantisipasi kebutuhan pangan yang semakin meningkat seiring 

dengan peningkatan laju pertumbuhan penduduk Indonesia.

b. Sinergi dan dukungan peternak, swasta dan pemerintah yang tersedia 

Keberhasilan pembangunan peternakan memerlukan dukungan dari berbagai 

pihak, antara lain pemerintah, swasta dan akademisi. Peran pemerintah sebagai 

fasilitator, motivator dan Stabilisator merupan modal penting dalam 

menumbuhkan usaha peternakan yang kondusif dan berkeadilan utamanya bagi 

peternak rakyat untuk berkontribusi dalam pembangunan peternakan Indonesia.

Untuk itu peternak rakyat, sebagai subjek pembangunan yang kreatif dan 

dinamik harus terus didorong untuk terlibat dalam proses pembangunan 

peternakan. Pemberdayaan peternak berarti meningkatkan kemampuan dan 

kemandirian peternak. Pemberdayaan peternak dapat dilakukan dengan cara: 

menciptakan iklim usaha yang memungkinkan peternak berkembang; 

meningkatkan kemampuan petenak melalui berbagai pemberian bantuan dana, 

pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial serta 

pengembangan kelembagaan di daerah; dan menciptakan kemitraan peternakan 

yang saling menguntungkan.

c. Kesadaran global tentang keamanan pangan (food safety), bio security dan 

kesejahteraan hewan

Beragamnya produk pangan hasil ternak diharapkan dapat meningkatkan pola 

konsumsi pangan untuk pemenuhan protein hewani asal ternak. Seiring 

meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat akan mendorong kesadaran 

masyarakat untuk menuntut ketersediaan pangan yang aman dan berkualitas. 

Pemerintah dan pelaku usaha berkewajiban untuk menyediakan pangan sesuai 

kebutuhan masyarakat. Dalam penyediaan pangan yang aman dan berkualitas, 

penerapan cara yang baik di rantai produksi pangan termasuk penerapan 

kesejahteraan hewan menjadi faktor penting yang harus dilaksanakan.
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2.2. Permasalahan

Permasalahan merupakan hat yang menjadikan masalah, dimasalahkan ataupun 

persoalan, yang dihadapi BBVet Maros. Termasuk permasalahan dalam hal ini 

meliputi kelemahan (weakness), yang bersifat internal, dan ancaman (threat) yang 

bersifat eksternal. Dalam perencanaan strategis BBVet Maros 2020-2024 beberapa 

permasalahan penting baik bersifat internal maupun eksternal yaitu:

a. Usaha peternakan yang bersifat Subsiten dan rendahnya partisipasi 

keiembagaan Peternak

Pola pengelolaan usaha peternakan oleh rumah tangga masih sederhana dengan 

Skala kepemilikan yang kecil dan bersifat sambilan, khususnya untuk usaha 

ternak besar dan kecil. Hampir 95% juta rumah tangga peternak tinggal di 

pedesaan dan tersebar di berbagai wilayah dengan orientasinya masih 

peningkatan produksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dengan 

manajemen atau sistem pengelolaan korporasi peternak yang memiliki dimensi 

strategis dalam pengembangan kawasan peternakan karena dibentuk dari, oleh, 

dan untuk peternak.

b. Kompleksitas Permasalahan dalam pengendalian Penyakit di Daerah 

Kompleksitas dalam pengendalian penyakit hewan di daerah diantaranya 

ketersediaan anggaran pengendalian penyakit hewan, ketersediaan sumber daya 

manusia yang terbatas, tidak meratanya distribusi sumber daya manusia, 

bervariasinya orientasi atau kebijakan dalam kesehatan hewan disetiap daerah, 

penerapan otoritas veterineryang belum optimal.

c. Masih rendahnya Penjaminan keamanan dan mutu produk bahan pangan asal 

hewan maupun pakan hewan.

Penjaminan mutu produk peternakan, baik sebagai bahan pangan asal hewan 

maupun bahan pakan hewan di wilayah pelayanan BBVet Maros masih 

cenderung rendah, hal ini dikarenakan pelaksanaan cara budidaya, panen-pasca 

panen, pengangkutan, pemotongan hewan, pengolahan, penjajaan atau 

pemasaran masih banyak yang dilakukan belum memenuhi standar minimum 

yang dapat dilakukan. Misalnya peredaran daging dan susu yang belum
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memenuhi standar minimum keamanan dan mutu produk, dan lain-lainnya, 

termasuk juga standar aman, sehat, utuh dan halal.

d. Masih rendahnya perhatian pelaksanaan kesejahteraan hewan

Kesejahteraan hewan pada masa-masa kedepan harus dilaksanakan muiai 

budidaya, panen-pascapanen, pengangkutan, penjajaan, pemasaran dan 

pemotongan hewan. Hal-hal tersebut masih juga terjadi di wiiayah pelayanan 

BBVet Maros, sehingga permasalahan dalam hal kesejahteraan hewan harus 

dapat ditangani sesuai dengan standar yang diperlukan.
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BAB III

MOTTO, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Motto

Uji cepat, tepat dan akurat

3.2. Visi

"Terwujudnya Peternakan Indonesia Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan dalam

Mewujudkan Pertanian Indonesia Yang Maju, Mandiri dan Modern".

3.3. Misi

a. Mewujudkan Kesehatan Hewan dalam rangka meningkatkan produktifitasternak 

dan mendukung kesehatan masyarakat.

b. Meningkatkan Keamanan dan Produk Hewan serta Kesehatan Masyarakat.

C. Meningkatkan Ketersedaan bibit/benih ternak yang berkualitas dan 

berkelanjutan.

d. Menerapkan Reformasi Birokrasi Balai Besar Veteriner Maros menuju birokrasi 

yang Professional dan Modern.

3.4. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penting dari pembangunan Balai Besar Veteriner Maros Selama 2020-2024

mencakup:

a. Terwujudnya Birokrasi Reformasi Balai Besar Veteriner Maros

Upaya untuk mewujudkan birokrasi yang berorientasi profesional pada 

pelayanan prima, maka perbaikan 8 area perubahan reformasi birokrasi yang 

menyangkut aspek kelembagaan, SDM, tata kelola äset, kebijakan, program dan 

penganggaran akan terus ditingkatkan. Sebagai organisasi publik, perbaikan 

dalam hal pelayanan yang tercermin dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

akan terus ditingkatkan.
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b. Meningkatnya Kesehatan Hewan dan produktifitas ternak di Suatu Wilayah 

Peningkatan kesehatan hewan ditujukan untuk mendukung kesehatan dan 

kesejahteraan masyarakat, khususnya terkait penyediaan pangan asal hewan 

yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) serta penanggulangan dan 

pengendalian penyakit hewan yang dapat ditularkan ke manusia (zoonosis). 

Penyeienggaraan kesehatan hewan dilaksanakan secara terpadu dengan 

aktivitas yang lain dalam pemeliharaan ternak sehingga mampu meningkatkan 

performa dan produktivitas ternak, melalui tindakan penanggulangan dan 

pengendalian yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Disamping itu 

kewaspadaan terhadap masuknya penyakit dari luaryang bersifat emerging dan 

reemerging diseases melalui arus perdagangan ternak antar pulau, antar wilayah 

maupun antar negara. Keberhasilan dalam penanggulangan dan pengendalian 

diindikasikan dengan Status kesehatan hewan disuatu wilayah (bebas, sporadik, 

endemik, dan wabah). Kegiatan seperti pengamatan penyakit hewan, 

pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, 

bimbingan teknis dan pengawasan obat hewan adalah kegiatan yang terkait 

untuk meningkatkan Status kesehatan hewan (prevention better than eure).

c. Terwujudnya Keamanan Produk Hewan dan Kesehatan Masyarakat. 

Penyeienggaraan Kesehatan masyarakat veteriner menjadi bagian penting untuk 

melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui penjaminan 

produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh, Halal (ASUH), pengendalian dan 

penanggulangan zoonosis serta penerapan kesejahteraan hewan. Pemenuhan 

persyaratan teknis kesmavet dan kese jahteraan hewan pada produk hewan 

menjadi faktor kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk 

hewan baik Skala nasional maupun internasional.

d. Tersebarnya Benih/Bibit Ternak yang Berkualitas

Bibit dan benih ternak merupakan komponen yang akan mempengaruhi dalam 

produksi. Untuk itu kualitas, kuantitas dan kontinuitas penyediaan bibit/benih 

ternak berbasis sumberdaya lokal harus dapat diwujudkan dengan baik. Upaya 

untuk pendistribusian atau penyebaran bibit dan benih ternak terus ditingkatkan
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baik kualitas maupun kuantitasnya dengan melakukan pengembangan baik 

secara teknis maupun manajerial.

Tujuan dan indikator tujuan (output dan outcome) Balai Besar Veteriner Maros 

merupakan penjabaran rumusan visi dan misi organisasi tahun 2020-2024. 

Penjabaran tersebut dipetakan pada Tabel 1.

Tabel 1. Visi, Misi, Sasaran dan Indikator Sasaran Balai Besar Veteriner Maros Tahun 
2020-2024

Visi Misi Sasaran
Indikator Sasaran (O utput dan  

Outcom e)

Te rw u ju d n y a  
Petern akan  

In d o n esia  Yang 
Berdaya Sa in g  

dan
B e rke la n ju ta n

d a lam
M ew u ju d ka n  

P ertan ian  
In d o n esia  Yan g 
M aju, M andiri 
dan M odern

M en erap kan  
R eform asi B irokrasi 

Balai B e sa r V e te rin e r 
M aros m en u ju  

b irokrasi P ro fessio n a l 
dan M odern

Te rw u ju d n y a  
B irokrasi R eform asi 
Bala i Besar 
V e te rin e r M aros 
y a n g  b ero rien tasi 
p ada layanan prim a

M en in g ka tn ya  Nilai Indeks 
Ke p u asan  M asyarakat (Indeks) 
a ta s  layanan p u b lic  Balai Besar 
V e te rin e r M aro s (%)

M ew u ju d ka n  
Keseh atan  H ew an 
d a lam  rangka 
m en in gkatkan  
p ro d u ktifitas  te rn a k  
dan m en d u ku n g 
kesehatan  
m asyarakat.

Te rw u ju d n y a  
La b o ra to riu m  
V e te rin e r ya n g  
P ro fe ssio n a l d a lam  
m e n d u ku n g  
p ro d u ktifita s  te rn a k  
dan kesehatan  
m asyarakat.

M en in g ka tn ya  ru an g lin gkup 
m e to d e  p en gu jian  dan 
lab o rato riu m  ru jukan  yang 
te ra kre d ita si (M e tod e )

T e rse d ia n ya  D okum en Sistem  
M utu  pada La b orato riu m  
V e te rin e r D aerah  B inaan 
(D oku m en  S istem  M utu).

Sta tu s K e se h a ta n  H ew an 
m en gala m i p e n in gkatan  d i suatu  
w ilay a h . (Sam p el)

M en in g ka tn ya  tin d a k  lan ju t dari 
sta k e h o ld e r te rh a d a p  
R eko m e n d a si di Sertifikat H asil Uji 
(Persen tase)

M e n in gkatkan  
Keam an an  dan 
P ro d u k H ew an serta 
Kesehatan  
M asyarakat.

Te rw u ju d n y a  
Keam an an  Pro d u k 
H ew an dan 
Ke sehatan  
M asyarakat

P ro se n tase  P ro d u k H ew an yan g 
m em e n u h i P ersyaratan  Keam an an  
dan M utu Pangan . (%)

U nit U saha Pro d u k H ew an yan g 
m e n d ap a tka n  Sertifikat N KV 
(Sertifikat)

M en in gkatkan  
Ketersed aan  
b ib it/b e n ih  te rn a k  
ya n g  b e rku a lita s  dan 
b e rke lan ju ta n .

Te rse b arn y a  
B e n ih /B ib it  Te rn a k  
y a n g  B e rku a lita s

Ju m la h  Populasi T e rn a k/U n g ga s 
sesu ai keb u tu h an  (ekor)

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa visi dan misi serta sasaran merupakan mata 

rantai yang saling mendukung maka untuk mencapai visi dimaksud maka misi yang 

dibebankan kepada Balai Besar Veteriner Maros dan sasaran yang diinginkan beserta 

indikator sasarannya harus merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
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3.5. Sasaran Program Dan Indikator Kinerja Sasaran Program.

Balai Besar Veteriner Maros memiliki Program Pemenuhan Program Pemenuhan 

Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat. Dalam pelaksanaan program 

pembangunan peternakan dan kesehatan hewan selama kurun waktu 2020-2024, 

program tersebut memiliki kegiatan. Masing-masing dari kegiatan tersebut memiliki 

indikator sasaran yang memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Attainable, 

Relevant, Time Based). Sasaran program dan indikatornya yang berupa output dan 

outcome tersebut sebagai berikut:

1. Terwujudnya birokrasi Balai Besar Veteriner Maros yang efektif, efisien dan 

berorientasi pada layanan prima

Indikator kinerja sasaran program yang diukur dari adalah seberapa jauh nilai 

Reformasi Birokrasi Balai Besar Veteriner Maros dan indeks kepuasan 

masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar Veteriner Maros, penilaian ini 

memakai Skala likert.

2. Terwujudnya Laboratorium Veteriner yang Professional dalam mendukung 

produktifitas ternak dan kesehatan masyarakat.

Indikator dari sasaran memiliki 4 yaitu Meningkatnya ruang lingkup metode 

pengujian dan laboratorium rujukan yang terakreditasi (Metode); Tersedianya 

Dokumen Sistem Mutu pada Laboratorium Veteriner Daerah Binaan (Dokumen 

Sistem Mutu); Status Kesehatan Hewan mengalami peningkatan di suatu wilayah. 

(Sampel) dan Meningkatnya tindak lanjut dari stakeholder terhadap 

Rekomendasi di Sertifikat Hasil Uji (Persentase).

Indikator kinerja sasaran meningkatnya ruang lingkup metode pengujian dan 

laboratorium rujukan yang terakreditasi, pada saat ini Balai Besar Veteriner 

Maros telah terakreditasi sebagai laboratorium penguji dan pada tahun 2024 

jumlah metode pengujian mengalami peningkatan dan Balai Besar Veteriner 

Maros memperoleh Akreditasi sebagai Laboratorium Terakreditasi sebagai 

Laboratorium rujukan Pengujian Brucellosis.

Indikator Tersedia dokumen System mutu pada laboratorium veteriner daerah 

dimaksudkan Laboratorium Veteriner yang menjadi Laboratorium Binaan Balai 

Besar Veteriner Maros. Laboratorium Veteriner Daerah yang menajdi daerah 

binaan merupakan laboratorium yang memiliki SDM, Infrastruktur dan telah
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rutin melakukan pengujian veteriner, sebagai awal ditunjuk 3 laboratorium yang 

menjadi binaan dalam tersedianya dokumen sistem mutu sesuai ISO/IEC 

17025:2017. Dokumen Sistem Mutu yang tersedia di Laboratorium Veteriner 

Daerah terdiri 6 (enam) jenis Dokumen diantaranya Panduan Mutu, Dokumen 

Prosedur, Instruksi Kerja Pengujian, Instruksi Kerja Alat, Dokumen Formulir dan 

Dokumen Personil.

Indikator kinerja sasaran program yang di ukur adalah presentase Status 

kesehatan diwilayah yang dilakukan pengambilan sampel (output), semakin 

tinggi persentase Status kesehatan disuatu level wilayah tersebut maka Status 

kesehatan hewan atau ternaknya semakin baik. Status kesehatan hewan dapat 

berupa tingkat kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit, tidak ada atau 

rendahnya infeksi suatu penyakit pada ternak/hewan terstentu ataupun 

prevalensi suatu penyakit.

Indikator outcome berupa tindaklanjut yang dilakukan oleh Dinas atau 

stakeholder terkait Rekomendasi yang diberikan oleh Balai Besar Veteriner 

Maros di dalam Serifikat Hasil Pengujian (Hasil Uji).

3. Terwujudnya Keamanan Produk Hewan dan Kesehatan Masyarakat. 

Meningkatnya indeks keamanan dan mutu pangan merupakan sebuah indikasi 

bahwa pangan asal hewan yang diproduksi untuk masyarakat dapat dijamin 

produk pangan tersebut aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Terdapat 2 

indikator kinerja yang dipergunakan pada sasaran kegiatan ini yaitu presentase 

Produk Hewan yang memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan (%) 

pada setiap Unit Usaha Produk Hewan dan Unit Usaha Produk Hewan yang 

mendapatkan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada unit usaha yang 

dilakukan pengambilan contoh produknya.

4. Terkelolanya anggaran Balai Besar Veteriner Maros yang akuntabel dan 

berkualitas

Sasaran program terkelolanya anggaran yang akuntabel dan berkualitas diukur 

dari indikator nilai kinerja anggaran. Nilai kinerja anggaran mencerminkan 

efisiensi dan efektifitas pengelolaan Balai Besar Veteriner M aros. Pencapaian
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sasaran program dengan indikator kinerja anggaran Balai Besar Veteriner Maros, 

merupakan bagian dari kualitas dan akuntabilitas anggaran Direktorat Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sasaran program dan indikator program level 

2 secara rinci disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Sasaran Kegiatan Balai Besar Veteriner Maros Tahun 2020-2024

No Sasaran Program 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1

Terwujudnya birokrasi Balai Besar Veteriner Maros yang efektif, efisien dan 
berorientasi pada layanan prima
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas 
pelayanan Publik Balai Besar Veteriner 
Maros (Skala Likert 1-4)

3.2( 3.27 3.28 3.3 3.4 3.5

2

Terw ujudnya Laboratorium  Veteriner yang Professional dalam  m endukung produktifitas ternak  
dan kesehatan m asyarakat.

a. Status Kesehatan Hewan m engalam i peningkatan di suatu w ilayah. (Sam pel)

Proporsi Rabies (%) 35% 34% 34% 34% 33% 33%
Proporsi Anthraks (%) 6% 6% 6% 5% 5% 5%
Proporsi Brucellosis (%) 2% 2% 2% 2% 1,5% 1,5%
Proporsi Avian Influenza (%) 5% 5% 5% 5% 4,5% 4,5%
Proporsi Hog Cholera (%) 8% 8% 8% 7% 7% 6%

3.

b. M eningkatnya tindak lanjut dari stakeholder terhadap Rekom endasi di Sertifikat Hasil 
Uji (Persentase)

Tindaklanjut Sertifikat Hasil Uji (SHU) 
oleh stakeholder terkait (%)

0 0 3 20 30 40

4.

c. M eningkatnya ruang lingkup m etode pengujian dan laboratorium  rujukan yang 
terakreditasi (M etode)

ISO 17025:2017 (Ruang Lingkup) 39 42 43 43 44 45
ISO 17043:2010 (Ruang Lingkup) 0 0 1 1 1 1

5.

d . Tersedianya Dokum en Sistem  M utu pada Laboratorium  Veteriner Daerah Binaan  
(Dokum en Sistem  Mutu).

a. Laboratorium Veteriner Propinsi 
Sulawesi Selatan (Dokumen)

3 4 4 5 5 6

b. Laboratorium Veteriner Propinsi 
Papua (Dokumen)

4 4 5 5 6 6

c. Laboratorium Veteriner Propinsi 
Sulawesi Utara (Dokumen)

3 4 4 5 5 6

6.

Terjaminnya keamanan mutu pangan asal ternak
Persentase pangan segar asal hewan 
yang memenuhi persyaratan keamanan 
dan mutu pangan (%)

87% 86 % 87% 87% 88% 88%

7.
Terkelolanya anggaran Balai Besar Veteriner Maros yang akuntabei dan berkualitas
Nilai Kinerja (NK) Balai Besar Veteriner 
Maros (%)

85% 86% 87% 88% 89% 90%
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ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI BESAR VETERINER MAROS
BAB IV

Sebagai penjabaran arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2020-2024, dan Renstra 

Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, kebijakan peternakan dan keswan 

diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan 

kesejahteraan peternak dan keberlanjutan sumber daya peternakan dan kesehatan 

hewan. Dalam rangka mewujudkan : visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, 

maka Balai Besar Veteriner Maros menetapkan 3 (tiga) arah kebijakan dan strategi, 

sebagai berikut:

1. Pengamatan dan Pengujian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat 

veteriner

Pengamatan dan Pengujian kesehatan hewan bertujuan untuk mengamati Status 

kesehatan hewan dan pengujian untuk mengetahui kesehatan hewan agar 

terbebas dari penyakit hewan. Pengelolaan kesehatan hewan meliputi Surveilan 

dan monitoring guna pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. 

Pengamatan dan pengujian kesehatan masyarakat veteriner berkontribusi dalam 

menjaga kesehatan masyarakat dari penyakit asal hewan. Pengelolaan 

kesehatan masyarakat veteriner meliputi: Surveilans PMSR-SM dan AMR serta 

pengamatan pada Hari Besar Keagamaan Nasional.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

a. Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan

b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner

2. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan muara dari 

implementasi Reformasi Birokrasi. Implementasi Reformasi Birokrasi Balai Besar 

Veteriner Maros berdasarkan road map Reformasi Birokrasi Kementerian 

Pertanian. Berdasarkan road map Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) terdapat 8 

(delapan) area perubahan dalam implementasi Reformasi Birokrasi, meliputi:

14



area perubahan mental aparatur, area penguatan pengawasan, area penguatan 

akuntabilitas, area penguatan kelembagaan, area penataan tatalaksana, area 

penataan sumber daya manusia aparatur sipil negara, area penataan peraturan 

perundang- undangan, dan area peningkatan kualitas layanan publik.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui Optimasi pelaksanaan reformasi birokrasi 

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mendukung 

pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

3. Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak

Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak bertujuan untuk 

mendistribusikan bantuan pemerintah kepada Kelompok Masyarakat, dimana 

setiap tahun jenis bantuan ternak yang didistribusikan berbeda sesuai arahan 

atau petunjuk dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam 

hall ini Direktorat Bibit dan Produksi.

Strategi Pelaksanaan, dilakukan melalui optimalisasi pelaksanaannya yang 

transparan dan profesionalisme guna meningkatan perekonomian bagi penerima 

bantuan.
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BAB V

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Mempertimbangkan kerangka kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan 

pertanian, serta kerangka kebijakan dan strategi pembangunan peternakan dan 

kesehatan hewan yang telah ditetapkan dalam menjalankan Tugas dan Fungsi, 

disusunlah program Balai Besar Veteriner Maros Tahun 2020 - 2024, yaitu 

"Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat", dengan sasaran:

1. Pegendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;

2. Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak;

3. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

üntuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan peternakan dan 

kesehatan hewan, sebagai bagian dari arah kebijakan pembangunan nasional dan 

pembangunan pertanian pada tahun 2020-2024, diperlukan penetapan target 

kinerja sebagai ukuran keberhasilan organisasi dan pendanaan yang memadai untuk 

menjalankan kebijakan, strategi program dan kegiatan prioritas telah ditetapkan 

dalam Renstra ini. Target kinerja dan kerangka pendanaan merupakan satu kesatuan 

yang tidak bisa dipisahkan dalam menjalankan arah kebijakan nasional.

5.1. Target Kinerja

Terdapat 4 indikator kinerja sasaran program yang menjadi barometer capaian 

kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan diakhir periode 2020- 

2024. Target kinerja merupakan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari 

setiap indikator kinerja sasaran program Balai Besar Veteriner Maros. Setiap capaian 

indikator yang merepresentasikan tercapainya satu sasaran, berkontribusi dalam 

mewujudkan tujuan organisasi, pada akhirnya dapat menjadi tolak ukur capaian visi 

dan misi Balai Besar Veteriner Maros. Target kinerja Balai Besar Veteriner Maros 

merupakan hasil pendelegasian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan 

Hewan.
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5.2. Kerangka Pendanaan

Untuk pelaksanaan kebijakan, strategi dan program, serta pencapaian target kinerja 

yang ditetapkan dalam sasaran program, diperlukan kerangka pendanaan yang 

memadai, pengelolaan dana yang profesional, alokasi dan distribusi dana secara 

tepat sasaran dan penggunaan dana yang efektif dan efisien.

Pendanaan untuk penyelengaraan kegiatan Balai Besar Veteriner Maros berasal dari 

Pemerintah, selama kurun waktu tahun 2020-2024 kerangka pendanaan tersebut 

disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Indikasi Kebutuhan Dana APBN Balai Besar Veteriner Maros

No Kode Kegiatan
Alokasi Dana (Rp) Dalam  Ribuan

2020 2021 2022 2023 2024

1 1784
Pengendalaian dan 
Penanggulangan 
Penyakit Hewan

9,040,689 70,277,687 70,277,687 70,277,687 70,277,687

2 1786
Peningkatan 
Kesehatan Masyarakat 
Veteriner

517,996 600,000 650,000 650,000 700,000

3 1787

Dukungan Manajemen 
dan Dukungan Teknis 
Lainnya Ditjen 
Peternakan

32,034,009 9,278,598 9,278,598 9,278,598 9,278,598

Alokasi pendanaan tahun 2020 sesuai dengan alokasi yang tertuang dalam DIPA, 

sedangkan tahun 2021 masih perkiraan sedangkan 2022 sampai dengan tahun 2024, 

akan disesuaikan dengan besaran alokasi dana yang diperoleh dan pilihan prioritas 

kegiatan dalam mendukun sasaran program serta evaluasi program pada tahun 

sebelumnya. Pendanaan ini baru bersifat untuk kegiatan-kegiatan penting 

penyelengaraan Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas.

Rencana Kerja Tahunan Balai Besar Veteriner Maros Tahun 2020 -  2024 

sebagaimana pada Lampiran 1.
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BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis Balai Besar Veteriner Maros Tahun 2020-2024 merupakan 

dokumen perencanaan pembangunan peternakan dan keswan 5 tahun mendatang 

dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMN dan Renstra Kementerian 

Pertanian serta Renstra Direktorat Jenderal Peternaan dan Kesehatan HewanTahun 

2020-2024 terkait Sub Sektor Peternakan dan Keswan. Dokumen ini memuat visi, 

misi, tujuan, sasaran kebijakan, strategi dan program sebagai acuan dalam 

penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja atas indikator kinerja 

yang menjadi tanggung jawab setiap unit kerja dalam mendukung kinerja 

pembangunan peternakan dan keswan.

Diharapkan dokumen Renstra ini, menjadi acuan utama bagi Balai Besar Veteriner 

Maros untuk mewujudkan visi : "Terwujudnya Peternakan Indonesia Yang Berdaya 

Saing dan Berkelanjutan dalam Mewujudkan Pertanian Indonesia Yang Maju, 

Mandiri dan Modern".

Penyusunan Renstra telah disusun sesuai Permen PPN/Bappenas No. 5 Tahun 2019, 

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 

2020-2024 dan apabila diperlukan adanya perubahan Renstra Balai Besar Veteriner 

Maros, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
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Lampiran 1. Indikator Kerja Utama Balai Besar Veteriner Maros Tahun 2020-2024

No Kegiatan In d ik a to r Kerja 
Ke giatan  (IKK)

T a h u n  A n gga ran

2020 2021 2022 2023 2024

O u tp u t O u tco m e O u tp u t O u tco m e O u tp u t O u tco m e O u tp u t O u tco m e O u tp u t O u tco m e

1. Pengendalian  dan 
P enanggulangan 
Penyakit Hew an

Penanganan Gangguan 
Reproduksi dan 
Kesehatan Hewan (Dosis)

0 0 9,262 5000 5600 5100 5600 5200 5600 53 0 0

Penyidikan dan Pengujian 
Penyakit Rabies

2,319 0 11,408 3 11,408 700 11,408 5 11,408 5

Penyidikan dan Pengujian 
Penyakit Avian Influenza

5,866 0 2,000 3 2,000 5 2,000 5 2,000 5

Penyidikan dan Pengujian 
Brucellosis

2,362 0 2,048 3 2,048 5 2,048 5 2,048 5

Penyidikan dan Pengujian 
Anthraks

352 0 4,047 3 4,047 5 4,047 5 4,047 5

Penyidikan dan Pengujian 
Hog Cholera

718 0 600 3 600 5 600 5 600 5

Pembinaan Laboratorium 
Veteriner Daerah

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Penyidikan dan Pengujian 325 0 100 3 100 5 100 5 100 5
Hewan Lainnya
Penyidikan dan Pengujian 
Penyakit ASF

950 0 400 3 400 5 400 5 400 5

Penyidikan dan Pengujian 
Penyakit Viral Lainnya

1,084 0 400 3 400 5 400 5 400 5

Penyidikan dan Pengujian 
Penyakit Bakterial Lainnya

1,719 0 400 3 400 5 400 5 400 5

Penyidikan dan Pengujian 
Penyakit Parasiter

1719 0 440 3 440 5 440 5 440 5

Penyidikan dan Pengujian 
Keamanan Pakan Asal 
Hewan

'

45 3 45 5 45 5 45 5

3. Peningkatan 
Kesehatan Masyarakat 
Veteriner

Penyidikan dan Pengujian 
Produk

1000 94% 750 95% 1000 95% 1000 96% 1000 97%
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Lampiran 2. Output Rencana Kerja Tahunan Balai Besar Veteriner Maros Tahun 2020-2024

N
Kode Kegiatan

Output Anggaran (Rp) Dalam Ribuan
o 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

1 1784 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
QAH Pelayanan Publik Lainnya
001 Pelayanan Kesehatan Hewan
111 Penanganan Gangguan 

Reproduksi dan 
Kesehatan Hewan (Dosis)

0 9,262 9,262 9,262 9,262 0 12,002,744 12,002,744 12,002,744 12,002,744

003 Pengamatan dan 
Identifikasi Penyakit

15,788 11,408 11,408 11,408 11,408 4,313,407 68,074,343 68,074,343 68,074,343 68,074,343

101 Penyidikan dan Pengujian 
Penyakit Rabies

2,319 2,000 2,000 2,000 2,000 1,010,400 516,000 516,000 516,000 516,000

Penyidikan dan Pengujian 
Penyakit Avian Influenza

5,866 2,048 2,048 2,048 2,048 1,185,409 464,896 464,896 464,896 464,896

Penyidikan dan Pengujian 
Brucellosis

2,362 4,047 4,047 4,047 4,047 483,300 505,875 505,875 505,875 505,875

Penyidikan dan Pengujian 
Anthraks

352 600 600 600 600 126,650 505,875 505,875 505,875 505,875

Penyidikan dan Pengujian 718 973 973 973 973 148,157 374,587 374,587 374,587 374,587
Hog Cholera
Penyidikan dan Pengujian 
Hewan Lainnya

93 100 100 100 100 136,660 160,904 160,904 160,904 160,904

Penyidikan dan Pengujian 
Penyakit ASF

325 400 400 400 400 248,313 355,300 355,300 355,300 355,300

Penyidikan dan Pengujian 
Penyakit Viral Lainnya

950 400 400 400 400 715,940 1,500 1,500 1,500 1,500

Penyidikan dan Pengujian 
Penyakit Bakterial 
Lainnya

1,084 400 400 400 400 209,540 1,500 1,500 1,500 1,500

Penyidikan dan Pengujian 
Penyakit Parasiter

1,719 440 440 440 440 194,684 172,920 172,920 172,920 172,920

Kelembagan UPT 1 1 1 1 1 4,727,252 3,458,986 3,458,986 3,458,986 3,458,986

Penguatan Sarana dan 5 - - - - 1,021,712 - - - -
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Prasarana Laboratorium
Loka Veteriner Papua - - - - - 20,418,948 62,443,975 62,443,975 62,443,975 62,443,975

102 Penyidikan dan Pengujian 
Keamanan Pakan Asal 
Hewan

48 48 48 48 53,000 53,000 53,000 53,000

2. 1786 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner
001 Penyidikan dan Pengujian 

Produk
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 517,996 600,000 600,000 600,000 600,000

EAI Layanan Kehumasan dan 
Protokoier

- 1 1 1 1 1 100,000 100.000 100,000 100,000

EAI.001 Layanan Humas dan 
Informasi

- 1 1 1 1 “ 100,000 100,000 100,000 100,000
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