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KATA PENGANTAR

Rencana kegitan tugas jabatan fungsional medik veteriner madya merupakan
dokumen sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan di seksi
pelayanan teknis produksi semen.
Kegiatan dilaksanakan dalam kurun waktu setahun yang dijabarkan berdasarkan
kegiatan produksi semen beku khususnya dilaboratorium mulai dari pengujian

semen segar sampai menjadi semen beku
Rencana kegiatan ini juga merupakan pernyataan tertulis dan serangkaian
kegiatan yang realitas dapat dilaksanakan di laboratorium pada tahun berjalan.
Dokumen rencana kegiatan tahunan ini memuat, tujuan, sasaran dan dilengkapi
jadwal palang.

Penyusunan rencana kerja ini dapat berfungsi sebagai tolok ukur dalam
mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan untuk satu tahun.
Akhirnya kami berharap mudah-mudahan rencana kegiatan tahunan yang telah
tersusun ini dapat bermanfaat dan berfungsi secara efektif dan efesien.

Lembang, Januari 2018
Fungsional Medik Veteriner Madya

o

EMI ROCHMIATI
NIP : '19591116 198603 2 001
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RENCANA KEGIATAN TUGAS JABATAN
FUNGSIONAL MEDIK VETERINER MADYA

TAHUN 2018

A. Unsur - Unsur Dalam Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan tugas jabatan Fungsional Medik Veteriner Madya
merupakan rencana kegiatan dalam kurun waktu setahun yang dijabarkan
dari program berdasarkan kontrak kerja antara Kepala Seksi dengan Kepala
Balai lnseminasi Buatan Lembang.

Rencana kegiatan ini juga merupakan pernyataan tertulis dari serangkaian
kegiatan yang terukur, realitas bermanfaat dan dapat dilaksanakan oleh
seorang pejabat fungsional tersebut di tempat kerjanya masing-masing pada

tahun yang berjalan.

Rencana kegiatan tugas jabatan fungsional ini dituangkan dalam bentuk tabel
dari masing-masing kegiatan yang berisi sasaran, kegiatan, volume, waktu,
pelaksana dan penanggung jawab kegiatan.

Secara garis besar Rencana Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Medik
Veteriner Madya tahun 2018 ini terdiri dari 7 (tujuh) macam/butir kegiatan
yang dan masing-masing kegiatan diuaraikan pada tabel yang berisi hal-hal
sebagai berikut :

a. Jadwal kegiatan terdiri dari waktu dan volume kegiatan

b. Jenis kegiatan yang dilaksanakan pada tugas pokok dan bidang kegiatan
jabatan fungsional medik veteriner madya.

c. lndikator kenerja dari setiap kegiatan digunakan sebagai standar
penilaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pada dasarnya tujuan penyusunan Rencana Kegiatan ini adalah :

1 . Membantu pelaksana kegiatan dalam menyelesaikan tugas jabatan

dengan baik secara bijaksana sesuai volume kegiatan yang telah
ditentukan.

2. Memudahkan pelaksanaan kegiatan
3. Membantu peleksana kegiatan dalam mengevaluasi kegiatan tersebut.

Kegaiatan tugas jabatan tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2018 dari 7
(tujuh) macam/butir kegiatan yang dilengkapai dengan jadwal palang.seperti

dalam lampiran rencana kerja ini.
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C. Rencana Kegiatan Utama

Kegiatan tugas jabatan fungsional medik veteriner madya terdiri dari kegiatan
utama dan kegiatan tugas tambahan
Kegiatan utama tugas jabatan yang akan dilaksanakan tahun 2018 ada 7 butir
kegiatan yaitu :

1. Menyusun ren@na kerja tahuna
2. Melaksanakan penilaian terhadap produk hewan (sperma) melalui

pembekuan produk (pengamatan proses freezing)
3. Melakukan uji laboratorium dalam rangka pengujian semen secara

mikroskopis komplek (test before freezing)
4. Melakukan uji kesehatan semen dengan c€lra pewarnaan (uji abnormalitas

spermatozoa)
5. Melakukan uji kesehatan semen dengan cara pewarnaan (uji viabilitas

spermatozaoa)
6. Melakukan uji laboratorium dalam rangka pengujian daya tahan sperma (test

longivitas sperma)
7. Membuat analisa dan rekomendasi hasil pengujian semen

Rencana kegiatan tersebut pelaksanaannya mengacu pada rencana produksi

semen beku tahun 2018 yaitu sebanyak 1.940.000 dosis , terdiri sapi perah

165.000 dosis, sapi potong 1,681.500 dosis, kerbau 35.500 dosis, Domba 18.000

dosis dan kambing 40.000 dosis.
Semen yang dihasilkan dari pejantan -pejantan tersebut sebelum diproses
menjadi semen beku yang berkualitas harus melalui beberapa tahapan /proses
pengujian di laboratorium antara lain : pengujian semen segar untuk dianalisa
dan direkomendasikan jenis pengencerannya agar sesuai persyaratan, pengujian

semen setelah dicampur pengencer (test before freezing), pengujian semen beku
sebelum disimpan untuk didistribusikan, pengujian daya tahan spermatozoa
setelah dinkubasi selama 4 jam

Berdasarkan kegiatan - kegiatan seksi pelayanan produksi semen beku
tersebut, maka disusun rencana kerja dalam rangka upaya pencapaian target
produksi semen beku yang berkualitas.
Di Balai lnseminasi Buatan Lembang, pemeriksaan/pengujian semen segar
dilakukan secara langsung antara lain menggunakan mikroskopis untuk menilai

motilitas dan gerak individu spermatozoa. Semen yang layak diproduksi
kemudian diencerkan dengan menggunakan pengencer egg yolk-susu skim,

dilanjutkan proses penurunan suhu (pendinginan) dan equilibrasi pada suhu
t 5 o C didalam cool topselama 5 jam. Pendinginan, equilibrqsi dan
pembekuan dapat menurunkan daya hidup dan fertilitas spermatozoa, karena
itu setelah proses equilibrasi dan sebelum proses pembekuan harus dilakukan
test before freezing dengan tujuan untuk mengetahui apakah semen masih layak

dan memenuhi syarat diproses menjadi semen beku. Bila memenuhi syarat
maka dilanjutkan pada proses pemebekuan
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Proses pembekuan semen merupakan proses penurunan suhu secara bertahap
(gradual) sebelum disimpan didalam N2cair (liquid nitrogen) suhu -'196 o C, cara ini

merupakan pengawetan sperma dan memperpanjang daya hidup spermatozoa;
Di Balai inseminasi Buatan Lembang proses pembekuan dilakukan menggunakan alat
automatic " Digit Cool " yang dilengkapi seperangkat computer dengan program
pembekuan semen.
Dalam satu kali proses pembekuan maximal dapat dibekukan 39 rak @ 175 dosis
semen dalam kemasan mini st raw, dimulai pada suhu t 5oC sd - 141 o C selama 7
menit dengan bunyi alarm pada saat proses pembekuan selesai.
Setiap kali proses pembekuan dilakukan penilaian untuk memastikan bahwa proses
pembekuan (pre freezing) berjalan normal (penurunan suhu secara gradual),

D. Rencana Kegiatan Tambahan

Kegiatan tambahan yang akan dilaksanakan tahun 2018 adalah melaksanakan
penerapan sistem manajemen mutu sesuai SNI ISO/IEC 17025 : 2008.
Kegiatan ini mengacu pada kegiatan yang dilaksanakan Laboratorium Pengujian
Mutu Semen Balai lnseminasi Buatan Lembang, hal ini dilakukan dalam upaya
membangun kepercayaan dan memberikan jaminan mutu hasil pengujian yang

memuaskan pelanggan yang sudah dituangkan dalam bentuk kebijakan mutu.

Dari pernyataan kebijakan mutu tersirat bahwa penerapan SNI ISO/IEC 17025 :

2008 pada Laboratorium Pengujian Mutu BIB Lembang memberikan jaminan

terhadap pelanggannya bahwa :

- Hasil pengujian yang diterbitkan dijamin keakuratannya
- Metoda pengujian yang valid
- Kondisi akomodasi dan lingkungan pengujian yang memadai
- Personel pengujian yang kompeten
- Peralatan yang terkalibrasi oleh lembaga yang terakreditasi
- Melayani pelanggan tidak diskriminatif

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi laboratorium yang sesuai
persyaratan tersebut, maka laboratorium pengujian mutu semen BIB Lembang
menyusun rencana kegiatan agar dalm menjalankan kegiatannya realitas
bermanfaat dan dapat dilaksanakan pada tahun berjalan.
Kegiatan laboratorium pengujian mutu tahun 2018 terdiri dari : kegiatan yang

bersifat teknis dan manajemen anatara lain :

a. Sosialisasi penerapan sistem manajemen mutu

b. Audit lnternal
c. Uji Banding antar laboratorium
d. Kaji ulang manajemen
e. Pemeliharaan kompetensi personel laboratorium
f. Peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan

S. Pengujian mutu semen
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h. Audit external oleh KAN (surveilen ll)
i. Penyesuaian dokumen laboratorium terhadap persyaratanl

2017
j. Analisa uji banding
k. Analisa data pemeliharaan kompetensi personel.

rso/tEC 17025

Berdasarkan kegiatan t yang bersifat manajemen yang menjadi tugas dan tanggung
jawab manajer mutu sesuai Surat Keputusan Kepala Balai lnseminasi Buatan Lembang
adalah :

- Menerapkan dan mengawasi pelaksanaan sistem manajemen mutu
- Merencanakan mengkoordinisasi auditinternal
- Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kajiu ulang manajemen
- Melakukan perubahan dokumen mutu yang disetujui dalam rapat kaji ulang
- Mengkoordinir pelaksanaan sosialisasi sistem manajemen mutu.

Untuk memudahkan pelaksanaan penerapan sistem manajemen laboratorium pengujian

mutu semen BIB Lembang tahun 2018 telah disusun jadwal palang dan sasaran mutu

sebagai panduan dalam upaya pencapaian target yang telah direncanakan.
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E2

E3

E4

E. DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

E1 Sasaran Kerja Pegawai Fungsional Medik Veteriner Madya Tahun 2018

Rencana Operasional Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Medik
Veteriner Madya Tahun 2018

Sasaran Mutu Laboratorium Pengujian Mutu Semen Balai lnseminasi
Buatan Lembang Tahun 20'18

Jadwal Palang Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium
Sesuai SNI ISO/IEC 17025:2018
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E1

SASARAN KERJA PEGAWAI FUNGSIONAL MEDIK VETERINER MADYA

PADA BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG

TAHUN 2018

NO

SASARAN KERJA TAHUN 2018

Program

KEGIATAN TAHUN 2018

KetUraia n indikator TarSet lndikator Satuan Target Waktu

1

2

3

4

Tercapainya pelaksanaan

semua kegiatan sesuai

rencana

Mengetahui kegiatan proses

pembekuan (freezing) berjalan

dengan baik sesuai dengan

acuan / pedoman yang telah

ditentukan

Semen perantan yang diproduksi
sebelum dibekukan harus dilaku-
kan penilaian ketahanan terha-
dap equilibrasi ( test before

freezing)

ldentitas setiap pejantan yang

ada di BIB Lembang dapat dl-
ketahui kualitas spermatozoanya

Setiap kegiatan dapat
dilaksanakan dengan baik

sesuaiwaktu dan target
yang telah ditentukan

tersedianya data kegiatan
proses pembekuan yang

s€suai dengan acuan yang

ada

Test before freezing dapat
dilaksanakan pada setiap
semen pejantan yang telah
diencerkan dan melalui
proses equilibrai

tersedianya data kualitas
spermatozoa pejantan

yang ada di BIB Lembang

too%

700%

100%

700%

Rencana Kerja Tahunan

Proses pembekuan semen
(Freezing)

Pengujian semen secara

mikroskopis sebelum
dibekukan

Pengujian kualitas semen

beku

Menyusun rencana

setiap kegiatan yang

ditugaskan

Menyelenggarakan
penilaian terhadap
proses pembekuan

s€men (Freezing)

Menyelenggarakan
penilaian test before
freezing

Penyelenggarakan

penilaian terhadap
sampel semen beku

melalui uji abnormalitas

tersusunnya
rencana

kegiatan

tersedianya data
kegiatan proses

pembekuan

Te rsele ngga ra nya

kegiatan penilaian

test before
freezing

tersedianya data

abnormalitas
(permatozoa

selen beku
peiantan BIB

Lembang

berkas
(laporan)

laporan

kegiatan

sam pel

1

156

312

75

lanua ri 2018

Jan -Des 2018
( 12 bulan )

Jan -Des 2018
(12 bulan )

Jan -Des 2018
( 12 bulan )

Lembang, 2 Januari 2018

8
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SASARAM KERJA PEGAWAI FUNGSIONAL MEDIK VETERINER MADYA

PADA BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG

TAHUN 2018

NO

SASARAN KERJA TAHUN 2018

Program

KEGIATAN TAHUN 2018

KetUraian andikator Target Kegiatan lndikator Satuan Target Wa ktu

5

6

7

ldentitas setiap pejantan yang

ada di BIB Lembang dapat di-
ketahui kualitas spermatozoanya

Mengetahui daya tahan semen

beku pejantan setelah

dilakukan thawing dan incubasi

selama 4 jam

Setiap Pejantan yang akan

diproduksi semennya harus

melalui serangkaian pengujian

semen segar untuk menentukan
terpenuhinya persyaratan mutu

tersedaanya data kualitas

spermatozoa pejantan
yang ada di BIB Lembang

tersedianya data kualitas

dan daya tahan spermatozoa
pada semen beku pejantan

BIB Lembang

tersedianya data analisa

dan rekomendasi hasil
pengujian semen segar

100./"

10e/.

Pengujian kualitas semen

beku

Pengujian kualitas semen

beku

Proses pengujian semen

segar sebelum diproduksi

Penyelenggarakan
penilaian terhadap
sampel semen beku

melalui ujiviabilitas

Penyelenggarakan
penilaian daya tahan
spermatozoa pada

semen beku melalui

uji langivitas sperma

Membuat analisa dan

rekomendasi hasil
pengujian semen segar

tersedianya data

viabilitas
spermatozoa
semen beku
pejantan BIB

Lembang

Terselenggaranya

kegiatan penilaian

daya tahan sperma
pada semen beku
pejantan

terlaksananya

Proses produksi

sesuai dengan

rekomendasi

sa m pel

kegiatan

la pora n

15

4t6

190

Jan -Des 2018
(12 bulan )

Jan -Des 2018
(12 bulan )

lan -Des 2018
(12 bulan )

Lembang, 2 Januari 2018

Pelaksana Ketjtan

I

hal 2 dari 2
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RENCANA OPERSIONAI KEGIATAN TUGAS ]ABATAN FUNGSIONAL MEDIK VETERINER MADYA

PADA BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG TAHUN 2018

E2

NO KEGIATAN SATUAN
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2018 PADA BULAN :

KETJan Feb Maret April Mei luni Agust Sept Nov Des Jumlah

I

2

3

4

Menyusun rencana

setiap kegiatan yang

ditugaskan

Menyelenggarakan
penilaian terhadap
proses pembekuan

semen (Freezing)

Menyelenggarakan
penilaian test before

freezing

Penyelengga rakan
penilaian terhadap

sampel semen beku

melalui uji abnormalitas

berkas
(laporan)

laporan

kegiatan

sampel

1

13

26

13

26 26

10

13

26

13

)6

30

13

26

13

26

13

26

25

13

26

13

26

10

13

26

13

26

1

156

312

Lembang, 2 Januari 2018

'10
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RENCANA OPERSIONAL KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL MEDIK VETERINER MADYA

PADA BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG TAHUN 2018

NO KEGIATAN SATUAN
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2018 PADA BULAN :

KETJan Feb Maret April luni Juli Agust Sept okt Nov Des Jumlah

5

6

7

Penyelenggarakan
penilaian terhadap
sampel semen beku

melalui ujiviabilitas

Penyelen8garakan
penilaian daya tahan

spermatozoa pada

semen beku melalui

uji langivitas sperma

Membuat analisa dan

rekomendasi hasil
penguiian semen segar

sampel

kegiatan

laporan

35

16 16

10

35

16 16

30

35

15

35

16

35

16

35

76

35

15

10

35

16

35

16

27

14

75

472

190

Lembang, 2 Januari 2018

Pelaksana Ke iatan

EMI ROCHMIATI

NIP : 1959111.6 198603 2 00111

hal 2 dari 2

fM",



)

E3

SASARAN MUTU
LABORATORIUM PENGUJIAN i'UTU SEMEN

AAIAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG
TAHUN 2OI8

No.
Sasaran Mutu

Program
Xegiatan Tahun 2018 (et.

Uraian lndikator Target KeBiatan lndikator Satuan Tareet

1.

2.

3.

Meningkatkan jumlah

pengujian sebagai

pelayanan kepada

c0stomer

Meningkatkan jumlah

custom er /pela ngga n

.laminan mutu hasll
penSujian

Pengujian mutu
semen meningkat
1 10 % daritarget
tahun sebclumnya

Jumlah palant6an

menintkat 20%
darl taaget tahun

5eb€lumnya

tersedianyan doku-
men laporan
pelaksanaan

ujl banding antar
laboratorium

1025

dosis

PelanEtan

2 macam

laporan

Pengujian Mutu Semen

Kerja$ma tab. pentullan

mutu semen BIB LembanB

dengan pelangtan baik

lnstansl pemerintah

maupun Swaata, trup
atau peaotahgan

Pelaksanaan penBendalian

mlltu untuk memantau
keabsahan penBujian yanB

dilakukan laboratorium

1. Melaksanakan pengujian

mutu semen pelangEa

intern ( BIB l"embanB )

a, Semen Beku

b. Semen Calr

2. Melaksanakan pengujian

mutu semen pelanggan

lalnnya

Melnbangun ke.jasama
yanS balk dalam melaksa-

nakan teglatan penSujian

dan8an s€m

1. Panisipasidalam uji banding
antar laboratorlum

2. Melaksanakan anallsa data
hasllullbandinB

terlaksananya pengujian

mutu semen produlsl
BIB [embang
- Sernen Beku

- semen Cair

terlaksananya pengujian

mutu semen produksi
pelanSSan lainnya

Kegiatan pen8ujlan rnutu
semen depat dilaksanakan

dengan baik.

terlaksrnanya uji bandihg

tersedianya data
pengendallan mutu

dosis

dosis

dosis

dosis

pelengtan

laporan

laporan

510

440
70

72

3

1

lan - Des 2018
(12 bulan )

Jan - Des 2018

{ 12 bulan )

Jan - Oes 2018
(12 bulan )

Januari2018

ianuari2018

FR.1.21;Edr3;Rev:0 hal 1 dari 2
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SASARAN MUTU
LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU SEMEN

BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG
TAHUN 2018

No
Sasaran Mutu

Program
(egiatan Tahun 2018

l(et.
Uraian lndikator Target Kegiatan lndikator Satuan Target

4.

5

Menintkatkan sumber
daya laboratodum

Melaksanakan
penyesuaian dokumen
SMM laboratorlum
terhadap ISO/lEC

L7OZ5 | 2017

sesual kebijakan KAN

Bertambahnya
personellab. Ber-

sertifikat yang

mampu bekerja
sesuaisMM

Tersedianya

dokumen
pernyataan

kesesuaian

terhadap ISO/lEC

17025 | 2OL7

3

olan8

2

dokumen

Peningkatan kompelensi
personellaboratorium

Peningkatan kompetensi
personellaboratorlum

1, Mengikutipelatihan
Penlngkatan berkelanjutan
melaluiKUM sesuaiSNl

ISO/IEC 17025 :2008

1, lnhousetralning " Aplika5l

dan Dokumentasi lso/lEc
17025 | 2017

2, Mengisl formulir pernyataan

kesesualan terhadap
lsO/lEC 17025 r 2017

Eertambahnya pe.sonel Iab
bersertlfikat dan mampu
bekerja melakukan dah

memPerslapkan
pelaksanaan

KUM sesuaiSNl ISO/IEC

17025: 2m8

Teriaksananya inhouse
trainlng tentanS ISO/lEC

77025 | 2oLj
Tersedianya formulir yant
sudah dlislpernyataan
kesesueian terhdap
ISO/tEc 17025.2017

oranS l

1

1

luni2018

Februari2OlS

Februari2018

FR.1.21;Edr3;Rev:0 tembans lanuarl 2018
ptmll[6i puncat<

ntffi*.,,
NIP r 19651226 r99103 2 0O1

13
hal 2 dari 2



E4 JADWAL PALANG PELAKSANAAN KEGIATAN SISTEM MANAJEMEN MUTU SNI ISO/IEC 17025;2008
LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU SEMEN BIB LEMBANG TAHUN 2018

14
hal 1 dari 2

NO
KEGIATAN SMM sNI lsO/lEC 17025 :2008 RENCANA P€TA(SANAAN PADA BULAN PERSONEL LAEORATORIUN4

KET
I(EG IATAN ACUAN PM JAN FEB M ARET APR't Mtl IUNI J ULI AG UST SEPT OKT NOV 0Es PESERTA

1

2

3

4

5

6

7

8

Peftemuan sosialisasi

penerapan SMM

Audit lnternal

Uji Banding antar lab

Kaji UlanB Manajemen

Kalibrasialat

Pemeliharaan kompetensi
personel lab

Peningkatan SDM

( Pelatihan )

Melaksanakan pengujian

(pelanggan internal )

7.2.7

7.14.1

2,9.l

1.15.1

2.5.8

2.2.s

2.4.7

2.4.2

17-Jan-18

10Jan-18

15-16 lan. 18

24)an-18

12-Jan-18

Personel lab. dan

Auditor

3 lab peserta

Personellab

Lab.Kalibrasi

terekreditasi

Penguji, MT, DT

Personellab

{ 2 orang )

8lB l-embang

MM

MA, MT, MM

MI MA

Personel Lab



JAowAL PALANG PELAKSANAAN KEGIATAN SISTEM MANAJEMEN MUTU SNI lsollEc 17025 : 2008
LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU SEMEN BIB LEMBANG TAHUN 2018

NO
KEGIATAN sMM SNI ISO/IEC 17025 : 2008 PERSONET TABORATORIUM

KET
KEG IATAN ACUAN PM ,]AN FEB MARET APRIT MEI JU NI IUU AG UST SEPT OKT NOV DES PESERTA
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