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Konsepsi Good Agriculture Practices 
 Dengan Norma Budidaya Tanaman yang Baik

(Good Agriculture Practices = GAP)
☺Produk aman dikonsumsi
☺Produk bermutu
☺Produktivitas Tinggi
☺Teknologi ramah lingkungan
☺Mencegah penularan OPT
☺Menjaga kesehatan dan kesejahteraan pekerja
☺Adanya Traceability



MAKSUD

Sebagai pedoman secara umum dalam 
melaksanakan budidaya tanaman buah secara 
benar dan tepat,

Produktivitas tanaman tinggi, mutu produk yang 
baik, keuntungan optimum, 

Ramah lingkungan dan memperhatikan aspek 
keamanan dan kesejahteraan petani serta usaha 
produksi yang berkelanjutan



Tujuan GAP

Memperbaiki kualitas produk berdasar standar
Menjamin produk aman dikonsumsi
Menjamin penghasilan tinggi
Menjamin teknik produksi yang sehat
Menjamin kesejahteraan dan kesehatan pekerja
Efisiensi penggunaan sumberdaya alam
Mendorong pertanian berkelanjutan
Minimasi resiko pada lingkungan



MASKOT KEAMANAN PANGANMASKOT KEAMANAN PANGAN

PRODUK BUAH-BUAHAN BERMUTU



LABEL PRODUK AMAN & BERMUTU SERTA RAMAH LINGKUNGAN
(PRIMA)

PRIMA DUAPRIMA TIGA PRIMA SATU

SI SAKTI
(SISTEM SERTIFIKASI PERTANIAN INDONESIA)

INDONESIAN AGRICULTURAL CERTIFICATION SYSTEM
(INDO ACCESS)



Prima I, II dan III ditetapkan oleh Otoritas Kompeten 

SI SAKTI (Sistem Sertifikasi Pertanian Indonesia)

• Kegiatan Wajib 100%
• Sangat Dianjurkan 60%
• Anjuran 20%

• Kegiatan Wajib 100%
• Sangat dianjurkan 70%
• Anjuran  40%

• Penerapan GAP Secara lengkap
• Kegiatan Wajib 100%
• Sangat Dianjurkan 90 %
• Anjuran 60%

Partly 
Compliant 
with 
GAP

Mostly 
Compliant 
with GAP

Almost 
Fully 
Compliant 
with GAP 
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Dua

Prima 
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SISTEM SERTIFIKASI



PRIMA 3
Peringkat penilaian yang diberikan 
terhadap pelaksanaan usahatani dimana 
produk yang dihasilkan aman dikonsumsi
☺Kegiatan Wajib dilaksanakan 100%
☺Kegiatan Sangat Dianjurkan ≥ 60%
☺Kegiatan Anjuran ≥ 20%



PRIMA 3

SANGAT DIANJURKAN:

IA1, IVB5, VA1, VA2, VB1, 
VB3, VB4, VD1(VD1a, 
VD1b, VD1c, VD1d, VD1e, 
VD1f, VD1g, VD1h)            
VD2, VD4, VD6, VI1, 
VIIA4, VIIA5, VIII9, IXA, 
IXB, IXE3, XI1, XIIA, 
XVA3, XVI2 

60%

ANJURAN:

ID1; IF2, VD5, VF1, 
VI7,VI8,VIIA1, 
VIIA2,VIIA3 VIIB, 
IXC, IXD, IXF2, XIIB, 
XVIII1

20%

WAJIB:

IE1, IE3, IH2, IVB3, 
IVB6, VC1, VD7, VF8, 
VG1a, VG1b, XIIE1, 
XIIE12

100%



PRIMA 2
Peringkat penilaian yang diberikan 
terhadap pelaksanaan  usahatani dimana 
produk yang dihasilkan aman dikonsumsi 
dan bermutu baik
☺Melaksanakan semua kegiatan Prima 1
☺Kegiatan Sangat Dianjurkan ≥ 70%
☺Kegiatan Anjuran ≥ 40%



PRIMA 2

SANGAT DIANJURKAN:

IA1, IVB5, VA1, VA2, VB1, 
VB3, VB4, VD1, VD2, 
VD4, VD6, VI1, VIIA4, 
VIIA5, VIII9, IXA, IXB, 
IXE3, XIIA, XVI2) 
IA3, IB2, IE2, IF1, IH5, II1, 
II3, IVA1, IVA2, IVB4, 
VD3, VE1, VE2, VF2, 
VG2a, VI2, VIIA6, VIII2, 
IXE1, IXE2, IXF1, IXG2, 
IXG5, IXI3, IXJ1, IXJ2, 
IXK1, IXK2, X3, XIIE6, 
XIIE7, XIIE8, XIIE9, XIII1, 
XVI1

70%

ANJURAN:

ID1; IF2, VD5, VF1, 
VI7,VI8,VIIA1, VIIA2, 
VIIB, XC, XD, IXF2, XIIB, 
XVA3, XVIII1
IA1, IG1, IIIA2, IIIA3, 
IVC1, IVC4, IVC5, IVD1, 
IVD2, VB2, VF3, VF7, 
VH3, VI5, VI6, VIII3, 
VIII5, VIII7, XI1, XIIE10, 
XVA1, XVA4, XVII1, 
XVII2

40%

WAJIB:

IE1, IE3, IH2, IVB3, 
IVB6, VC1, VD7, VF8, 
VG1a, VG1b, XIIE1, 
XIIE12

100%



PRIMA 1
Peringkat penilaian yang diberikan 
terhadap pelaksanaan usahatani dimana 
produk yang dihasilkan aman dikonsumsi, 
bermutu baik serta cara produksinya 
bertanggung jawab terhadap lingkungan
& sosial
☺Kegiatan Wajib dilaksanakan 100%
☺Kegiatan Sangat Dianjurkan ≥ 90%
☺Kegiatan Anjuran ≥ 60%



TOTAL KEGIATAN

Prima 3
☺WAJIB                :    12  kegiatan
☺SANGAT DIANJURKAN :    28  kegiatan
☺ANJURAN                     :    15  kegiatan

Prima 2
☺WAJIB                             :    12  kegiatan
☺SANGAT DIANJURKAN :    63  kegiatan
☺ANJURAN                      :    39  kegiatan

Prima 1
☺WAJIB                              :    12  kegiatan
☺SANGAT DIANJURKAN :  103  kegiatan
☺ANJURAN                      :    64  kegiatan



 Lahan
 Penggunaan Benih dan 

Varietas Tanaman
 Penanaman
 Pemupukan
 Perlindungan Tanaman
 Pengairan
 Pengelolaan/ Pemeliharaan 

Tanaman 
 Panen
 Penanganan Pasca Panen

 Alat dan mesin pertanian
 Pelestarian Lingkungan
 Tenaga Kerja
 Fasilitas Kebersihan
 Tempat Pembuangan
 Pengawasan, Pencatatan 

dan Penelusuran Balik
 Sertifikasi
 Formulir Pengaduan
 Pembinaan
 Penutup

KOMPONEN GAP



LAHAN

a) PEMILIHAN LOKASI
Pemilihan lokasi budidaya tanaman buah
harus memenuhi ketentuan-ketentuan
sebagai berikut :
1. Tidak bertentangan dengan Rencana Umum 

Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata 
Ruang Daerah (RDTRD);

2. Sesuai dengan peta pewilayahan komoditas 
yang akan diusahakan;



3. Apabila peta pewilayahan komoditas belum 
tersedia, lokasi harus layak secara agroklimat untuk 
menjamin pertumbuhan tanaman yang optimal;

4. Lahan harus jelas status kepemilikan dan hak 
penggunaannya;

5. Kelompokkan komoditas berdasarkan kesesuaian 
sumberdaya lahan dengan persyaratan produksi 
komoditas yang prospektif;

LAHAN …….



b) RIWAYAT LOKASI
Pencatatan Riwayat Lokasi
Pencatatan terhadap riwayat penggunaam lahan perlu 
dilakukan khususnya bagi tanaman semusim;

c) PEMETAAN LAHAN
Sebelum melaksanakan usaha tani tanaman buah, 
khususnya tanaman semusim, perlu dilaku-kan pemetaan 
penggunaan lahan untuk digunakan sebagai dasar untuk 
perencanaan rotasi, pembibitan dan penanaman;

LAHAN …….



d) KESUBURAN LAHAN
1. Lahan untuk budidaya tanaman buah harus memiliki 

kesuburan tanah yang baik, kandungan ba-han organik 
minimal 2%, lapisan olah tanah dalam, dan mempunyai 
kandungan unsur hara makro dan mikro yang cukup;

2. Kesuburan tanah yang rendah diatasi melalui upaya 
pemupukan dengan menggunakan pupuk anorganik dan 
atau pupuk organik;

3. Untuk mempertahankan kesu-buran lahan dan 
mengurangi ketergantungan terhadap bahan kimia, 
perlu dilakukan rotasi tanaman, khususnya bagi 
pengembangan tanaman buah semusim;

4. Bila butir c tidak dilakukan, perlu adanya alasan yang 
jelas mengapa hal tersebut tidak dilakukan.

LAHAN …….



e) PENYIAPAN LAHAN DAN MEDIA TANAM
1. Lahan bebas dari pencemaran limbah beracun;
2. Penyiapan lahan/media tanam dimaksudkan agar 

perakaran da-pat berkembang secara optimal, 
diperlukan struktur tanah yang gembur dan beraerasi 
baik;

3. Penyiapan lahan harus menghindarkan terjadinya 
erosi permukaan tanah, kelongsoran tanah, dan atau 
kerusakan sumber daya lahan;

LAHAN …….



4. Penyiapan lahan harus merupakan bagian integral dari 
upaya pelestarian sumber daya lahan, dan sekaligus 
sebagai tindakan sanitasi dan penyehatan lahan;

5. Apabila diperlukan, penyiapan lahan disertai dengan 
pengapur-an, penambahan bahan organik, perlakuan 
tanah (soil treatment), dan atau teknik perbaikan 
kesuburan tanah;

6. Kedalaman lubang tanam disesuaikan dengan jenis 
tanaman buah.

LAHAN …..



f) POLA PEMANFAATAN LAHAN
1. Usaha produksi tanaman buah musiman hendaknya 

dilakukan mengikuti pola rotasi tanam yang 
terencana;

2. Untuk tanaman tahunan, pola tanam dianjurkan 
terdiri atas tanaman satu jenis (monokultur), dan 
bukan tanaman campuran dari dua atau lebih jenis 
tanaman tahunan lain, kecuali apabila kedua jenis 
tanaman tumbuh serasi dan atau fungsi tanaman 
lain adalah sebagai penaung.

LAHAN …..



g) KONSERVASI LAHAN
1. Lebar teras dan jenis bangunan pencegah erosi 

disesuaikan dengan derajat kemiringan lahan, jenis 
tanah, dan jenis tanaman buah yang diusahakan;

2. Pengelolaan lahan harus tepat, sehingga dapat 
mencegah terjadinya erosi tanah, pemadatan tanah, 
perusakan struktur dan drainase tanah, serta 
menghilangnya sumber kelembaban tanah;

3. Lahan untuk budidaya tanaman buah adalah lahan datar 
sampai dengan lahan berkemiringan 30% yang diikuti 
dengan upaya tin-dakan konservasi, seperti pembuatan 
guludan, sengkedan, teras, dan pengatur-an air 
limpasan untuk mencegah terjadinya erosi tanah;

LAHAN …..



4. Lahan yang lapisan olah tanahnya dangkal, perlu 
diperbaiki dengan cara penambahan bahan organik, 
penanaman leguminosa penutup tanah untuk 
dibenamkan ke dalam tanah, atau teknik-teknik lain 
yang dapat mempertebal lapisan olah tanah;

5. Lahan yang kondisi airnya menggenang di 
permukaan, atau tanah dalam kondisi jenuh air, harus 
dibuat saluran drainase/ pengaliran air permukaan, 
sehingga lahan sesuai untuk budidaya tanaman buah 
secara berkelanjutan;

LAHAN …..



h) ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)
1. Untuk lokasi pertanian yang baru perlu dilakukan 

penilaian resiko (analisis dampak lingkungan) 
dengan mempertim-bangkan penggunaan lahan 
sebelumnya dan potensi dampak;

2. Hasil penilaian resiko digunakan sebagai dasar 
pertimbangan kesesuaian penggunaan lahan;

3. Rencana tindakan perbaikan perlu dikembangkan 
untuk meminimalkan resiko yang telah  
teridentifikasi.

LAHAN …..



PENGGUNAAN BENIH  DAN VARIETAS TANAMAN

a) Varietas yang dipilih untuk ditanam dari suatu jenis 
komoditas buah haruslah varietas unggul yang 
beradaptasi baik di lokasi yang bersangkutan dan mutu 
produknya sesuai dengan tujuan penggunaannya dan 
atau disenangi oleh konsumen;

b) Benih atau bahan tanaman harus jelas nama varietasnya, 
daya tumbuh, tempat asal, dan nama 
perusahaan/penangkar yang menyediakannya;

c) Benih dapat berupa biji, semaian (seedling), bonggol, 
rhizoma, stek, cangkokan, tanaman okulasi, grafting, 
bahan tanaman asal kultur jaringan, atau bentuk lainnya 
tergantung dengan kesesuaian jenis tanamannya;



d) Benih atau bahan tanaman harus sehat, tidak membawa 
dan atau menularkan OPT di lokasi usaha produksi ;

e) Bibit yang digunakan memiliki vigor yang baik;
f) Benih mempunyai ketergantungan minimum terhadap 

pestisida;
g) Sebelum ditanam benih perlu mendapat perlakuan 

(seed traetment).

BENIH  DAN VARIETAS TANAMAN….



PENANAMAN

a) Penanaman benih atau bahan tanaman dilakukan mengikuti teknik 
baku/anjuran, dalam hal:  jarak tanam, cara tanam dan kebutuhan 
benih per hektar, sesuai dengan persyaratan spe-sifik bagi setiap jenis 
tanaman, varietas, dan tujuan penanaman;

b) Penanaman dilakukan pada musim tanam yang dinilai tepat atau 
sesuai dengan jadwal tanam dalam manajemen produksi tanaman 
yang bersangkutan;

c) Pada saat penanaman, kelembaban tanah atau media tumbuh harus 
optimal bagi pertumbuhan benih, kecambah, tanaman muda, atau 
bahan tanaman yang digunakan;



d) Pada saat penanaman diantisipasi agar tanaman 
tidak menderita cekaman kekeringan, kebanjiran, 
tergenang, atau cekaman faktor abiotik lainnya ;

e) Untuk menghindari serangan OPT, benih atau bahan 
tanaman dapat diberi perlakuan pestisida yang 
sesuai sebelum ditanam ;

f) Bagi tanaman yang tidak tahan terhadap sinar 
matahari, tanaman muda perlu diberi naungan, dise-
suaikan dengan sifat spesifik jenis tanaman ;

g) Tanggal dan hari penanaman dicatat pada buku kerja, 
guna memudahkan jadwal pemeliharaan, 
penyulaman, pemanenan, dan hal-hal lainnya.

PENANAMAN….



PEMUPUKAN

a) Jenis pupuk:

1. Pupuk yang digunakan terdiri dari pupuk organik dan 
anorganik yang mengandung unsur hara makro dan mikro 
yang telah diakui, disyahkan atau terdaftar oleh 
pemerintah;

2. Pupuk yang digunakan perlu dipastikan mutunya, 
keasliannya dan sesuai dengan standard yang ditetapkan, 
serta tepat jenis dan dosisnya sesuai kebutuhan untuk 
pertumbuhan tanaman buah secara optimal;

3. Pupuk organik, dalam bentuk pupuk kandang yang telah 
matang (telah mengalami dekomposisi), kompos, bokashi, 
pupuk hijau, pupuk organik cair, atau pupuk organik bentuk 
lain, perlu diutamakan penggunaannya untuk usaha 
produksi tanaman buah, disesuaikan dengan kebutuhan 
tanaman.



b) Penggunaan pupuk:

1. Pemupukan harus diusahakan memberikan manfaat 
yang sebesar-besarnya dengan dampak negatif 
sekecil-kecilnya, serta memenuhi kriteria 5 (lima) 
tepat yaitu:
a. Tepat jenis, yaitu jenis pupuk mengandung unsur 

hara makro atau mikro sesuai dengan kebutuhan 
tanaman serta kesuburan dan kondisi lahan;

b. Tepat mutu, yaitu harus menggunakan pupuk 
yang bermutu baik, sesuai standar yang 
ditetapkan, asli (tidak palsu), telah terdaftar dan 
diizinkan Menteri Pertanian;

PEMUPUKAN….



c. Tepat waktu, yaitu diaplikasikan sesuai dengan 
kebutuhan dan stadia tumbuh tanaman serta kondisi 
lapangan yang tepat;

d. Tepat dosis, yaitu jumlah yang diberikan sesuai dengan 
kebutuhan tanaman dan ketersediaaan unsur hara 
dalam tanah;

e. Tepat cara aplikasi, yaitu disesuaikan dengan jenis 
pupuk, tanaman, dan kondisi lapangan;

PEMUPUKAN….



2. Pemberian pupuk, termasuk: waktu pemberian, jenis 
pupuk, dosis, dan cara pemberian mengikuti teknik 
anjuran dan disesuaikan dengan tingkat kesuburan 
tanah/media tumbuh, jenis tanaman dan varietas 
tanaman;

3. Pemberian pupuk lebih diarahkan pada penyediaan 
hara berimbang, dengan mengacu pada status 
kesuburan tanah dan status hara tanah, sehingga 
diperoleh mutu produk yang baik dari segi 
kandungan gizi, rasa, aroma, tekstur dan komponen 
mutu lainnya. Pemberian pupuk mengacu pada hasil 
analisis kesuburan tanah dan kebutuhan tanaman;

PEMUPUKAN….



4. Penyemprotan pupuk cair pada tajuk tanaman/foliar 
sprays tidak boleh meninggalkan residu zat-zat 
kimia berbahaya pada saat tanaman dipanen;

5. Pupuk organik, dalam bentuk pupuk kandang yang 
telah matang (telah mengalami dekomposisi), 
kompos, bokashi, pupuk hijau, pupuk organik cair, 
atau pupuk organik bentuk lainnya, perlu diutamakan 
penggunaannya untuk usaha produksi tanaman 
buah, disesuaikan dengan kebutuhan tanaman;

6. Penggunaan pupuk organik dan atau anorganik tidak 
boleh mengakibatkan terja-dinya pencemaran air 
baku (waduk; telaga; embung; bendungan; empang) 
atau air tanah dan sumber air;

7. Penggunaan limbah kotoran manusia yang tidak 
diberi perlakuan dilarang.

PEMUPUKAN….



c) Penyimpanan pupuk:
1. Catatan stock pupuk harus selalu diperbaharui  dan 

tersedia di tempat;
2. Tempat penyimpanan pupuk harus bersih, aman dan kering 

di tempat tertutup;
3. Penyimpanan pupuk tidak boleh disatukan (harus terpisah) 

dengan penyimpanan pestisida atau stok benih produk 
segar;

4. Dalam hal penyimpanan pupuk dilakukan bersama 
pestisida, maka perlu pemisahan secara fisik yang disertai 
dengan pemberian label;

5. Penyemprotan pupuk cair pada tajuk tanaman/foliar sprays
tidak boleh meninggalkan residu zat-zat kimia berbahaya 
pada saat tanaman dipanen;

6. Pupuk organik harus disimpan pada tempat yang sesuai 
untuk menghindari pencemaran.

PEMUPUKAN….



d) Kompetensi
1. Petani dan penyuluh harus mempunyai keahlian 

dalam hal pupuk dan pemupukan;
2. Aplikasi cara pemupukan meng-acu pada 

rekomendasi penyuluh yang ahli di bidangnya;

e) Pencatatan
Semua pemakaian pupuk harus dicatat. Catatan 
mencakup lokasi, tanggal, pemakaian, jenis pupuk, 
jumlah pupuk, dan  cara pemupukan;

PEMUPUKAN….



PERLINDUNGAN TANAMAN

a) PRINSIP PERLINDUNGAN TANAMAN
1. Perlindungan tanaman dilaksanakan sesuai dengan 

sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dalam 
kerangka Pengelolaan prinsip-prinsip Tanaman 
Terpadu (PTT), menggunakan sarana dan cara yang 
tidak mengganggu kesehatan manusia, serta tidak 
menimbulkan gangguan dan kerusakan lingkungan 
hidup;

2. Perlindungan tanaman apabila diperlukan 
dilaksanakan pada masa pra-tanam, masa 
pertumbuhan tanaman dan atau masa pasca panen, 
disesuaikan dengan kebutuhan;



b) PENGENDALIAN OPT
1. Tindakan pengendalian OPT perlu dilaksanakan 

dengan berbagai cara yang serasi, yaitu cara fisik, 
mekanik, budidaya, biologis, genetik, dan 
pestisida, disesuaikan dengan jenis tanaman dan 
OPTnya.  Penggunaan pestisida merupakan 
alternatif terakhir apabila cara-cara yang lain 
dinilai tidak memadai;

PERLINDUNGAN TANAMAN ………



2. Tindakan pengendalian OPT tersebut pada butir 3, 
dilakukan atas dasar hasil pengamatan terhadap OPT 
dan faktor yang mempengaruhi perkembangan serta 
terjadinya serangan OPT;

3. Penggunaan sarana pengendalian OPT, yang 
meliputi pestisida, agens hayati, serta alat dan 
mesin, harus sesuai dengan anjuran baku dan dalam 
penerapannya telah mendapat bimbingan/latihan dari 
penyuluh atau para ahli di bidangnya;

4. Bila penyuluh telah ada, maka dalam menggunakan 
pestisida pekebun harus sudah mendapat pelatihan;

PERLINDUNGAN TANAMAN ………



c) PESTISIDA
1. Pestisida boleh digunakan sesuai dengan sistem 

Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dalam kerangka 
Pengelolaan Tanaman  Terpadu (PTT);

2. Pestisida yang digunakan adalah  pestisida yang 
telah terdaftar dan diizinkan Menteri Pertanian
untuk tanaman yang bersangkutan, dan efektif 
terhadap OPT yang menyerang.

PERLINDUNGAN TANAMAN ………



d) Penggunaan Pestisida 
Penggunaan pestisida harus diusahakan untuk memperoleh
manfaat yang sebesar-besarnya dengan dampak sekecil
kecilnya;
• Penggunaan pestisida memenuhi kriteria 8 (delapan) tepat : jenis, 

mutu, waktu, dosis, konsentrasi, OPT target, cara dan alat aplikasi, 
serta memenuhi ketentuan baku lainnya sesuai dengan “Pedoman 
Umum Penggunaan Pestisida”;

• Penggunaan pestisida harus diupayakan seminimal mungkin 
meninggalkan residu pada hasil panen, sesuai dengan “Pedoman 
Penggunaan Pestisida dengan Residu Minimum”;

• Lebih mengutamakan pestisida hayati, pestisida yang mudah 
terurai dan pestisida yang tidak meninggalkan residu pada hasil 
panen serta pestisida yang kurang berbahaya terhadap manusia 
dan unsur lingkungan hidup;

PERLINDUNGAN TANAMAN ………



4. Penggunaan pestisida tidak menimbulkan dampak 
negatif terhadap kesehatan pekerja atau aplikator 
pestisida;

5. Penggunaan pestisida tidak menimbulkan dampak 
negatif terhadap lingkungan hidup, antara lain meliputi: 
pencemaran tanah dan air, keracunan hewan berguna 
dan hewan bukan sasaran lainnya, keracunan ternak 
hewan piaraan, keracunan tanaman, serta kerusakan 
unsur lingkungan hidup;

6. Tata cara penyemprotan dan pengisian pestisida harus 
mengikuti aturan yang tertera pada label;

7. Jumlah campuran penyemprotan telah 
mempertimbangkan kecepatan, luas permukaan dan 
tekanan sistem aplikasi;

8. Interval prapanen harus ditaati dan interval prapanen 
yang tercatat tidak boleh diabaikan.

PERLINDUNGAN TANAMAN ………



e) Pencatatan Penggunaan Pestisida

1. Daftar jenis pestisida yang digunakan dicatat dan 
disimpan, setiap perubahan penggunaan pestisida 
harus dicatat;

2. Setiap penggunaan pestisida harus selalu dicatat
yang mencakup nama tanaman, lokasi, tanggal 
aplikasi, nama distributor dan nama penyemprot 
(operator), dosis dan teknik yang digunakan.

PERLINDUNGAN TANAMAN ………



f) Penyimpanan Pestisida
Penyimpanan pestisida harus memenuhi persyaratan 
standar sebagai berikut:

1. Pestisida harus disimpan di tempat yang baik dan 
aman, berventilasi baik dan tidak bercampur dengan 
material lainnya;

2. Harus terdapat fasilitas yang cukup untuk menakar 
dan mencampur pestisida;

3. Tempat penyimpanan sebaiknya mampu menahan 
tumpahan;

4. Harus terdapat fasilitas keadaan darurat, seperti 
tempat untuk mencuci mata, persediaan air yang 
cukup, pasir untuk digunakan apabila terjadi 
kontaminasi pada pekerja atau terjadi kebocoran;

PERLINDUNGAN TANAMAN ………



5. Akses dan kunci ke tempat penyimpanan pestisida harus 
terbatas dan pemegang kunci tersebut telah 
mendapatkan pelatihan; 

6. Terdapat pedoman/tata cara penanggulangan kecelakaan
yang terletak pada lokasi yang mudah dijangkau dan 
dekat ke akses telekomunikasi;

7. Catatan tentang pestisida yang digunakan harus tersedia;
8. Semua pestisida harus disimpan dalam kemasan aslinya;
9. Pestisida dalam bentuk tepung harus disimpan pada rak 

di atas pestisida cairan;
10. Tanda-tanda peringatan potensi bahaya diletakan pada 

pintu-pintu masuk.

PERLINDUNGAN TANAMAN ………



g) Pembuangan pestisida
1. Kaleng pestisida kosong

a. Kaleng pestisida kosong tidak boleh digunakan
untuk keperluan lain, pembuangan pestisida kosong 
tidak boleh membahayakan manusia atau 
mencemari lingkungan;

b. Kaleng pestisida kosong harus dibilas dengan alat 
pembilas atau dibilas dengan air minimal 3 kali;

c. Bila dibilas kaleng harus dilubangi atau dirusak
untuk mencegah penggunaan ulang;

d. Kaleng pestisida kosong harus dijaga aman sampai 
ke tempat pembuangan;

PERLINDUNGAN TANAMAN ………



2. Pestisida kadaluwarsa/sisa
a. Pembuangan pestisida kadaluarsa dilakukan melalui 

konsultan penanganan  limbah kimia;
b. Apabila terjadi kelebihan pestisida dalam tabung 

penyemprot maka pestisida  tersebut harus dibuang 
dengan menyemprotkan pada tanaman sejauh 
dosisnya tidak melebihi batas aman atau dibuang ke 
lahan kosong atau dibuang ke tangki pembuangan.

PERLINDUNGAN TANAMAN ………



h) Analisis residu pestisida
1. Analisis residu pestisida mengacu pada penilaian 

resiko;
2. Hasil analisis harus dapat ditelusuri kepada lokasi 

produk;
3. Penanam dan pemasok harus mampu untuk 

memberikan bukti dari pengujian pestisida;
4. Laboratorium yang digunakan untuk analisis residu 

merupakan lembaga yang telah terakreditasi.

PERLINDUNGAN TANAMAN ………



PENGAIRAN

a) Setiap budidaya tanaman buah hendaknya 
didukung dengan penyediaan air sesuai kebutuhan 
dan peruntukannya;

b) Air hendaknya dapat disediakan sepanjang tahun, 
baik bersumber dari air hujan, air tanah, air embun, 
tandon, bendungan ataupun sistem 
irigasi/pengairan;

c) Air yang digunakan memenuhi baku mutu air yang 
sehat, baik untuk pertanaman maupun untuk 
proses pascapanen dan pengolahan buah;



d) Pemberian air untuk tanaman buah dilakukan secara 
efektif, efisien dan berazaskan keadilan dengan 
mempertimbangkan curah hujan dan kebutuhan air;

e) Pendistribusian air ke tanaman harus 
mempertimbangkan efisiensi, hemat air dan manfaat 
optimal, menggunakan teknik maju yang tersedia;

f) Apabila air hujan tidak mencukupi kebutuhan tanaman 
guna pertumbuhan optimal, harus diberikan tambahan air 
pada tanaman dengan berbagai teknik irigasi, seperti: 
“leb” (flushing/ penggenangan sementara), 
penggenangan selokan antar bedengan, sprinkle, tetes 
(dripping), penyiraman, pengairan pipa, hidrophonik, dan 
atau teknik lain, disesuaikan dengan kebutuhan tanaman, 
ketersediaan air dan sarana/ prasarana pengairan yang 
tersedia;

PENGAIRAN….



g) Pengairan tanaman buah harus menggunakan air mutu baku 
pengairan, dan tidak bertentangan dengan kepentingan 
masyarakat di sekitar.  Pengambilan air perlu mengacu pada 
peraturan yang ada.  Pengairan tidak menggunakan air limbah;

h) Pengairan tidak boleh mengakibatkan terjadinya erosi lahan 
maupun tercucinya unsur hara, pencemaran lahan oleh bahan 
berbahaya, dan keracunan bagi tanaman dan lingkungan hidup;

i) Lahan yang tanahnya tergenang air atau jenuh air perlu dibuatkan 
sistem drainase, antara lain: saluran pembuangan, lubang resapan 
air, atau bangunan lainnya;

j) Kegiatan pengairan sebaiknya dicatat sebagai bahan dokumentasi;
k) Penggunaan alsintan untuk irigasi/penyediaan air dari berbagai 

sumber, harus memenuhi ketentuan sesuai 
peraturan/perundangan dan dapat diterima oleh masyarakat 
setempat.

PENGAIRAN….



PENGELOLAAN/
PEMELIHARAAN TANAMAN

a) Tanaman buah harus dikelola/dipelihara sesuai 
karakteristik dan kebutuhan spesifik tanaman, agar 
dapat tumbuh dan berproduksi optimal serta 
menghasilkan produk buah bermutu tinggi melalui 
pemangkasan, penjarangan buah, perambatan 
(staking), pewiwilan, pembentukan kanopi ideal, 
perompesan, perambatan pada para-para, 
pengurangan anakan, penjarangan, dan atau teknik 
lain, sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk 
berproduksi tinggi dengan mutu optimal;



b) Pemeliharan tanaman buah perlu dilakukan untuk 
memperoleh produksi dan mutu buah optimal, termasuk 
pembungaan, penyerbukan, penjarangan buah, 
pengurangan cabang, ranting atau daun, atau teknik lain 
sesuai dengan kebutuhan tanaman;

c) Tanaman buah harus dijaga, dilindungi, atau dipagar, 
supaya tidak mendapat gangguan hewan ternak, 
binatang liar, dan atau gangguan binatang lainnya.

PEMELIHARAAN TANAMAN…..



PANEN

a) Tersedia peraturan tentang kebersihan bagi pekerja  untuk 
menghindari terjadinya kontaminasi terhadap produk buah-
buahan segar;

b) Sebelum menangani produk buah segar pekerja telah 
mendapat instruksi (arahan) dari atasannya atau pekerja telah 
menge-tahui apa yang akan dikerjakannya sesuai dengan 
prosedur atau tata cara kerja yang ada;

c) Pemanenan harus dilakukan pada umur/waktu yang tepat, 
sehingga produk buah hasil panen mutu-nya optimal pada saat 
tiba di konsumen.  Produk hasil panen buah-buahan bersifat 
spesifik untuk setiap jenis tanaman, dan umur panen bersifat 
spesifik bagi setiap jenis tanaman;



d) Penentuan saat panen optimal masing-masing 
komoditas buah mengikuti pedoman standar tingkat 
kematangan yang mengacu pada tujuan penggunaan 
dan permintaan 

e) Pemanenan buah segar dilakukan pagi, sore hari atau 
malam hari, pada saat sinar matahari intensitasnya 
rendah;

f) Cara pemanenan buah sesuai dengan teknik, anjuran 
baku untuk masing-masing jenis tanaman, sehingga 
diperoleh mutu hasil panen yang tinggi, tidak rusak, 
tetap segar dalam waktu lama, dan produk memberi 
kepuasan kepada konsumen;

PANEN…



g) Apabila pada satu batang dijumpai buah yang tingkat 
ketuaannya tidak sama, panen harus dipilih, hanya buah 
yang telah siap panen saja yang dipanen saat itu;

h) Panen hanya dilakukan terhadap hasil panen yang 
memenuhi syarat dan pantas untuk dikonsumsi atau 
untuk bahan olahan.  Buah tidak busuk, tidak rusak 
secara biologis, kimiawi dan mekanis. Hasil panen 
produk buah-buahan harus bermutu tinggi, menarik dan 
aman dikonsumsi;

i) Kemasan (wadah) yang akan digunakan harus disimpan 
(diletakkan) di tempat yang aman untuk menghindari 
terjadinya kontaminasi;

j) Kemasan yang akan digunakan ulang harus dalam 
keadaan bersih.

PANEN…



PENANGANAN PASCA PANEN

a) Hasil panen buah yang berupa produk segar, tidak boleh 
terkena sinar matahari secara langsung dalam waktu lama, 
agar produk tetap segar;

b) Hasil panen buah harus diperlakukan secara hati-hati, agar 
buah tidak memar, luka, kotor, mem-busuk atau mengering;

c) Pemilihan/Penyortiran:Hasil panen buah harus dipilah-pilah 
antara yang baik atau memenuhi syarat dan yang rusak
karena kerusakan fisik, serangan OPT serta yang terlalu 
muda dan terlalu matang;



d) Pembersihan Hasil Panen
1. Hasil panen buah dibersihkan dari kotoran dan OPT 

dengan cara pencucian, penyikatan, pengelapan, 
pembuangan kotoran, atau cara-cara lain disesuaikan 
dengan karakteristik hasil panen;

2. Pencucian hasil panen buah harus menggunakan air 
yang bersih, sesuai baku mutu air untuk mencuci.  
Pencucian harus diikuti dengan “pengeringan” atau 
“penirisan”, sehingga air cucian tidak tertinggal pada 
produk hasil panen;

PENANGANAN PASCA PANEN….



PENANGANAN PASCA PANEN….

3. Pembersihan harus dilakukan 
dengan hati-hati agar produk 
tidak rusak, luka,  memar, 
membusuk atau menjadi cacat;

4. Produk yang cacat, luka, 
rusak, ukuran tidak meme-nuhi 
syarat pasar, terlalu muda, 
terlalu tua/matang, atau 
terserang OPT, harus 
dipisahkan dan tidak dipa-
sarkan sebagai produk buah 
segar.



e) Pengkelasan
1. Hasil panen buah yang dibersihkan dilakukan 

pengkelasan sesuai dengan standar yang berlaku;
2. Hasil panen terpilih selanjutnya diklasifikasi sesuai 

dengan kelas standard mutu yang telah ditentukan untuk 
masing-masing produk buah;

3. Apabila standard mutu/SNI bagi produk buah yang 
bersangkutan belum tersedia, pengkelasan dilakukan 
atas dasar keseragaman varietas, ukuran, bentuk, warna, 
penampakan secara keseluruhan, atau kriteria lainnya, 
sesuai dengan kelas produk yang berlaku.

PENANGANAN PASCA PANEN….



f) Pengepakan atau Pengemasan
1. Produk hasil panen dikemas sesuai dengan kelas produk, 

mengikuti ketentuan standard kelas (grade) produk yang 
bersangkutan, atau sesuai dengan kelas yang berlaku di 
pasar atau yang dikehendaki konsumen khusus;

2. Kemasan harus dapat melindungi produk buah dari 
kerusakan dalam proses pengangkutan, goncangan, 
distribusi, penyimpanan, pembongkar muatan, 
penumpukan, penjualan eceran, sehingga produk buah 
tetap segar sampai di tangan konsumen;

PENANGANAN PASCA PANEN….



3. Bahan kemasan harus disesuaikan dengan sifat produk 
sehingga tidak mengakibatkan kerusakan atau 
pencemaran oleh bahan kemasan, memar atau melukai 
produk buah yang dikemas dan tidak membawa OPT;

4. Kemasan harus kuat, dapat menahan beban tumpukan 
dan melindungi produk buah dari kerusakan oleh 
berbagai cekaman fisik dan tahan goncangan serta 
dapat mempertahankan kesegaran produk buah;

5. Kemasan diberi label berupa tulisan dan gambar yang 
menjelaskan tentang produk buah yang dikemas.

PENANGANAN PASCA PANEN….



g) Pemeraman
1. Produk buah hasil panen yang memerlukan pemeraman 

sebelum dipasarkan kepada konsumen, pemeraman 
harus dilakukan pada lokasi distribusi terakhir, untuk 
menjaga agar produk tidak rusak dan matang optimal di 
tangan konsumen;

2. Hasil pemeraman tidak boleh menutupi kelas produk 
yang sebenarnya dan atau tidak boleh mengelabui mata 
konsumen atas produk yang kualitasnya di bawah 
standard;

PENANGANAN PASCA PANEN….



3. Pemeraman hanya boleh menggunakan alat bantu zat 
kimia yang diijinkan menurut peraturan dengan dosis 
sesuai anjuran;

4. Produk buah hasil panen yang memerlukan perbaikan 
warna (degreening) sebelum dipasarkan kepada 
konsumen, perlakuan harus dilakukan pada distribusi 
terakhir dengan teknik yang terkendali terhadap suhu 
maupun bahan kimia/gas yang dipergunakan sehingga 
dapat menjaga produk tidak rusak, seragam warna dan 
tetap segar.

PENANGANAN PASCA PANEN….



h) Penyimpanan
1.Produk buah hasil panen yang dikemas, apabila 

dikehendaki, dapat  disimpan pada ruang berpendingin 
dengan suhu yang disesuaikan dengan sensitivitas produk 
terhadap suhu dingin sebelum produk tersebut 
didistribusikan ke pengecer;

2.Produk buah yang pernah disimpan di ruang pendingin (cool 
room) apabila didisplay pada pasar pengecer sebaiknya 
pada ruangan berpendingin (AC) sehingga tetap terjaga 
kesegarannya;

3.Produk buah hasil panen yang didisplay perlu dilindungi dari 
udara panas atau terkena sinar matahari secara langsung.

PENANGANAN PASCA PANEN….



i) Penggunaan Bahan Kimia
1. Penggunaan bahan kimia pada saat pasca panen 

harus ditekan seminimal mungkin, dengan  mengikuti 
petunjuk pada label produk dan produk kimia yang 
digunakan telah terdaftar;

2. Pekerja yang menggunakan bahan kimia telah 
terlatih;

3. Semua penggunaan bahan kimia terhadap perlakuan 
pasca panen harus tercatat, mencakup: tanaman/ 
produk, lokasi, tanggal penggunaan, jumlah 
perlakuan dan masa bekerja;

4. Harus tersedia catatan harian penggunaan bahan 
kimia serta mencakup alasan penggunaannya.

PENANGANAN PASCA PANEN….



j) Alat dan Mesin Pertanian
1. Untuk usaha budidaya tanaman buah perlu disediakan 

alat dan mesin pertanian (alsintan) sesuai dengan 
kebutuhan seperti alsintan penyiapan dan pengolahan 
tanah, penyiangan/pembumbunan, penggemburan 
tanah, pengairan, pengendalian hama penyakit, dan 
pemanenan disesuaikan dengan jenis tanaman buah;
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2. Penggunaan alsintan harus dila-kukan secara 
tepat, sehingga tidak berdampak terhadap 
pema-datan tanah, erosi tanah, pelongsoran 
tanah atau kerusakan tanah dan tidak 
berdampak negatif terhadap sosial-ekonomi 
masyarakat;

3. Peralatan dan mesin pertanian perlu dijaga dan 
dirawat dengan baik. Untuk peralatan yang 
sensitif perlu  dilakukan kalibrasi secara 
berkala.

PENANGANAN PASCA PANEN….



k) Tempat Bangunan Pengepakan
1. Lokasi pengepakan dan penyimpanan harus mempunyai 

aturan pengendalian hama.

PENANGANAN PASCA PANEN….



PELESTARIAN LINGKUNGAN

a) Usaha budidaya tanaman buah perlu memperhatikan aspek 
usaha tani yang berkelanjutan, ramah lingkungan dan 
keseimbangan ekologi

b) Upaya mempertahankan keseim-bangan ekologi dalam 
budidaya tanaman buah mengacu pada upaya meningkatkan 
daya pulih lingkungan terutama dari segi kelestarian tanah 
dan air serta keseimbangan hayati.



TENAGA KERJA

a) Tenaga kerja usaha produksi buah-buahan perlu 
mengetahui cara budidaya komoditas yang diusahakan, 
terutama aspek persyaratan tumbuh, adaptasi varietas, 
cara bertanam, kebutuhan pupuk, pengendalian OPT, 
cara pembuahan (apabila relevan), dan teknik panen dan 
pascapanen;

b) Tenaga kerja/pelaku usaha yang belum menguasai teknik 
budidaya komoditas buah yang diusaha-kan, dianjurkan 
untuk mengikuti magang, pelatihan, atau berkonsultasi;



c) Tenaga kerja pada usaha produksi buah-buahan harus 
memenuhi Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan, 
dari aspek batasan umur, jam kerja, keselamatan kerja 
dan upah kerja;

d) Tenaga kerja/pelaku usaha produksi buah-buahan 
menjamin mutu dan keamanan konsumsi produk buah 
yang dihasilkan;

TENAGA KERJA…



e) Keselamatan dan kesehatan pekerja:
1. Bagi pekerja yang meng-operasikan peralatan yang 

berbahaya harus diberikan pelatihan;
2. Catatan pelatihan pekerja harus disimpan;
3. Perlu petugas yang telah dilatih Pertolongan Pertama 

pada Kecelakaan (P3K) di tempat kerja;
4. Prosedur penanganan kecelakaan perlu dipajang di 

tempat kerja secara visual;
5. Tersedia fasilitas P3K di tempat kerja;
6. Peringatan bahaya harus diidentifikasi secara jelas;

TENAGA KERJA…



7. Pekerja harus mengetahui bahaya pestisida, ketentuan 
peraturan tentang keselamatan kerja, per-syaratan dan 
tata cara mencegah keracunan pestisida terhadap 
dirinya maupun orang 

8. Pekerja harus menggunakan perlengkapan pelindung 
sesuai anjuran baku;

9. Pekerja harus mampu mendemonstrasikan bahwa 
mereka mampu mengguna-kan perlengkapan pelindung 
sesuai dengan instruksi (anjuran baku);

10. Baju dan peralatan pelindung harus ditem-patkan 
secara terpisah;

11. Pekerja yang menangani pestisida harus mengalami 
pengecekan kesehatan secara rutin setiap tahunnya.

TENAGA KERJA…



a) Tersedianya tata cara/   aturan tentang kebersihan bagi 
pegawai untuk menghindari terjadinya kontaminasi 
terhadap produk buah  segar;

b) Tersedianya toilet yang bersih dan fasilitas pencucian di 
sekitar tempat kerja;

FASILITAS KEBERSIHAN



a) Untuk menghindari berkembangbiaknya hama dan 
penyakit, maka  bangunan harus bebas dari sampah 
dan limbah serta mempunyai tempat untuk 
pembuangan limbah.

TEMPAT PEMBUANGAN



PENGAWASAN, PENCATATAN, DAN 
PENELUSURAN BALIK

a) Sistem Pengawasan dan Pencatatan

1.Pelaku usaha budidaya buah-buahan hendaknya 
melaksanakan sistem  pengawasan secara internal 
pada proses produksi, terutama pada titik-titik kritis 
sejak pratanam sampai dengan pasca panen, guna 
mencegah dan mengendalikan kemungkinan terja-
dinya penyimpangan dalam penerapan norma budidaya 
yang direkomendasikan sehingga mempengaruhi mutu 
produk;



2. Hasil pengawasan ini didokumentasikan, dicatat dan 
disimpan dengan baik untuk menunjukkan bukti bahwa 
aktivitas produksi telah sesuai dengan pedoman yang 
disusun;

3. Instansi yang berwenang melaksanakan pengawasan 
hendaknya melakukan pengawasan pada usaha 
produksi buah-buahan, baik pada usaha budidaya, 
panen dan pascapanen, terhadap penerapan 
pelaksanaan manajemen mutu produk buah yang dilaku-
kan mengacu pada Norma Budidaya Tanaman Buah 
yang Baik dan Benar (Good Farming Practices);

PENGAWASAN, PENCATATAN, DAN 
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4. Usaha budidaya tanaman buah diharuskan melakukan 
pencatatan (Farm Recording) terhadap segala aktivitas 
produksi yang dilakukan. Catatan ini harus disimpan 
dengan baik, minimal selama 2 (dua) tahun. Data yang 
perlu dicatat antara lain;
a) Nama perusahaan atau usaha agribisnis buah-buahan;
b) Alat perusahaan/usaha;
c) Jenis tanaman buah dan varietas yang ditanam;
d) Produksi per hektar;
e) Pendapatan per hektar;
f) Penggunaan sarana produksi;
g) Serangan OPT dan pengendaliannya.

PENGAWASAN, PENCATATAN, DAN 
PENELUSURAN BALIK….



b) Penelusuran Balik
Semua produk yang dihasilkan harus dapat ditelusuri ke 
lahan usaha tani dimana produk tersebut ditanam.

PENGAWASAN, PENCATATAN, DAN 
PENELUSURAN BALIK…



a) Sertifikasi dilaksanakan oleh lembaga yang telah 
terakreditasi dan mempunyai kewenangan 
melaksanakan penilaian terhadap proses produksi 
usaha budidaya tanaman buah;

b) Produk bersertifikat menunjukan bahwa produk tersebut 
telah mengacu pada Norma Budidaya Tanaman Buah 
yang Baik dan Benar (GAP) dan telah menerapkan 
tahapan-tahapan yang tertuang dalam Standar Prosedur 
Operasi (SPO) dari masing-masing komoditas buah.

SERTIFIKASI



a) Tersedia catatan tentang keluhan/ketidakpuasan 
konsumen terhadap produk buah yang dihasilkan;

b) Terdapat dokumen tindak lanjut dari pengaduan.

FORMULIR PENGADUAN



a) Instansi pembina melaksanakan pembinaan 
dan bimbingan terhadap pelaksanaan Norma 
Budidaya Tanaman Buah yang Baik dan 
Benar.

PEMBINAAN



PENUTUP

a) Norma Budidaya Tanaman Buah yang Baik dan Benar 
(Good Farming Practices) bersifat umum, belum 
spesifik komoditi dan bersifat dinamis.  Norma akan 
disesuaikan kembali apabila terjadi  perubahan, sesuai 
dengan perkembangan dan kemajuan teknologi.




