
 

 

 
 
 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 
 

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR ……………………………. 

 

TENTANG 
PEDOMAN BUDI DAYA, PASCAPANEN, DAN PENGOLAHAN HORTIKULTURA 

YANG BAIK 

 
PEDOMAN PRAKTIK HORTIKULTURA YANG BAIK 

(GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR HORTICULTURE) 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri ini Peraturan 

Menteri nNomor 48/Permentan/OT.140/10/2009 tentang 

Pedoman Budidaya Buah dan Sayur yang Baik (Good 
Agriculture Practices For Fruits and Vegetables, Peraturan 

Menteri Pertanian nomor 
62/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Tata Cara 
Penerapan dan Registrasi Kebun atau Lahan Usaha Dalam 

Budidaya Buah dan Sayur yang Baik, Peraturan Menteri 
Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/7/2013 tentang 

Pedoman Panen, Pascapanen dan Pengelolaan Bangsal 
Pascapanen Hortikultura yang Baik, Peraturan Menteri 
Pertanian Nomor 57/Permentan/OT.140/9/2012 tentang 

Pedoman Budidaya Tanaman Obat yang Baik (Good 
Agriculture Practices for Medicinal Crops), Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/5/2013 
tentang Pedoman Budidaya Florikultura yang Baik (Good 
Agriculture Practices for Floriculture), Peraturan Nomor 
58/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Perlindungan, 
Pemeliharaan, Pemulihan, Serta Peningkatan Fungsi 

Lahan Budidaya Hortikultura sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

perubahan organisasi, sehingga perlu diganti.  
  b. bahwa dengan adanya dinamika regulasi yang berlaku 

secara internasional perlu penyesuaian peraturan di 

bidang budidaya, pascapanen, dan pengolahan 
hortikultura yang baik praktik hortikultura yang baik.  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka 
simplifikasi regulasi, perlu menetapkan peraturan 

mengenai Pedoman Budi Daya, Pascapanen, dan 
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Pengolahan Hortikultura Yang Baik praktik hortikultura 
yang baik; 

    
Mengingat : 1.  Undang-Undang 12 Tahun 1992 Sistem Budidaya 

Tanaman; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 
2010 tentang Hortikultura; 

3. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5360); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 

Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan 

Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan; 
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor  

43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pertanian; 
 

 

 

MEMUTUSKAN: 
 

 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN 
BUDIDAYA BUAH DAN SAYUR YANG BAIK PEDOMAN 
PRAKTIK PERTANIAN YANG BAIK UNTUK KOMODITAS 

HORTIKULTURA YANG BAIK (GOOD AGRICULTURAL 
PRACTICES FOR FRUIT AND VEGETABLES HORTICULTURE). 

 
 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Tanaman buah adalah tanaman budidaya yang terdiri 

atas tanaman buah pohon, tanaman buah merambat dan 

semusim, tanaman buah terna, dan tanaman buah 

perdu. 



2. Tanaman buah pohon yaitu tanaman tahunan berbentuk 

pohon, antara lain mangga, durian, manggis; 

3. Tanaman buah merambat dan/atau semusim yaitu 

tanaman yang tumbuh merambat dan/ atau tanaman 

semusim yang berumur di bawah 1 tahun, antara lain 

melon, semangka, markisa, strawbery; 

4. Tanaman buah terna yaitu tanaman yang memiliki 

batang lunak, antara lain pepaya, pisang, nenas; dan 

5. Tanaman buah perdu yaitu tanaman yang tumbuh 

berbentuk perdu, antara lain jeruk, salak, sirsak, jambu 

biji. 

6. Tanaman sayur adalah tanaman budidaya yang terdiri 

atas tanaman sayuran buah, tanaman sayuran daun, 

tanaman sayuran umbi, dan jamur. 

7. Tanaman sayuran buah yaitu tanaman berbentuk buah, 

antara lain cabe merah, tomat, terong, kacang panjang, 

ketimun, paprika; 

8. Tanaman sayuran daun yaitu tanaman berbentuk daun, 

antara lain kubis, sawi, kangkung, bayam, sdada, 

bawang daun; 

9. Tanaman sayuran umbi yaitu tanaman berbentuk umbi, 

antara lain kentang, bawang merah, bawang putih, 

wortel, lobak; dan 

10. Jamur yaitu golongan tanaman yang tidak berdaun, tidak 

berbunga, tidak berakar dan tidak berklorofil serta 

dikembangbiakkan melalui spora, antara lain jamur 

tiram, jamur kuping, jamur merang. 

11. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah 

tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk 

memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan 

tanaman. 

12. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai 

oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, 

biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis 

yang sama. 

13. Varietas unggul adalah varietas yang telah dilepas oleh 

pemerintah baik berupa varietas baru maupun varietas 

lokal yang mempunyai keiebihan dalam potensi hasil 

dan/atau sifat-sifat lainnya. 

14. Perlindungan tanaman adalah segala upaya untuk 

mencegah kerugian pada budidaya tanaman buah dan 

sayur yang diakibatkan oleh organisme pengganggu 

tumbuhan. 



15. Pengendalian Hama Terpadu (PHT) adalah upaya 

pengendalian populasi atau tingkat serangan organisme 

pengganggu tumbuhan dengan menggunakan teknik 

pengendalian yang dikembangkan dalam suatu kesatuan 

untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis 

dan kerusakan lingkungan hidup. 

16. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua 

organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, 

atau menyebabkan kematian tumbuhan. 

17. Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur 

tumbuh dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta 

organisme renik, atau virus yang digunakan untuk 

melakukan perlindungan tanaman. 

18. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang 

berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan 

tanaman secara langsung atau tidak langsung. 

19. Perwilayahan komoditas adalah penentuan wilayah yang 

diperuntukkan bagi pengembangan suatu komoditas 

karena dinilai sesuai dengan pertimbangan agreokologi, 

sosio ekonomi dan pemasaran serta persediaan 

prasarana, sarana dan teknologinya. 

20. Registrasi kebun/lahan usaha adalah proses penomoran 

atau pengkodean kebun/lahan usaha yang telah 

memenuhi persyaratan. 

21. Kebun/lahan usaha adalah tempat diusahakannya 

budidaya tanaman buah dan sayur yang ada batas- 

batasnya. 

22.  Pelaku usaha adalah petani, kelompok tani, gabungan 

kelompok tani, asosiasi, atau badan usaha yang 

bergerak di bidang budidaya buah dan/atau 

sayur.Ambil di pengertian (lampiran bulet e) 

 

 
 

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: 

a.     ; 

b.     ;  

c.     ; dan 

d.     . 

 

(1) Maksud diterbitkannya  Peraturan Menteri ini adalah :  



a. Pedoman Praktik Pertanian Yang Baik Untuk Komoditas 
Hortikultura (Good Agricultural Practices for Horticulture) 

ini sebagai panduan dalam kegiatan budidaya 
hortikultura secara baik. 

b. Pedoman Praktik Pertanian Yang Baik Untuk Komoditas 

Hortikultura (Good Agricultural Practices for Horticulture) 
ini sebagai panduan dalam kegiatan pascapanen 

hortikultura secara baik. 
 

(2) Tujuan diterbitkannya  Peraturan Menteri ini adalah : 

(disederhanakan) 
a. meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman; 

b. meningkatkan mutu hasil termasuk keamanan 

konsumsi; 

c. meningkatkan efisiensi produksi; 

d. memperbaiki efisiensi penggunaan sumber daya alam; 

e. mempertahankan kesuburan lahan, kelestarian 

lingkungan dan sistem produksi yang berkelanjutan; 

f. mendorong petani dan kelompok tani untuk memiliki 

sikap mental yang bertanggung jawab terhadap produk 

yang dihasilkan, kesehatan dan keamanan diri dan 

lingkungan; 

g. meningkatkan daya saing dan peluang penerimaan oleh 

pasar internasional maupun domestik; 

h. memberi jaminan keamanan terhadap konsumen; dan 

i. meningkatkan kesejahteraan petani. 

 
Pasal 4 

Pedoman Praktik Hortikultura yang Baik meliputi: 

a. budidaya yang baik,  

b. pascapanen yang baik,  

c. Sertifikasi 

 

 
BAB II 

BUDIDAYA HORTIKULTURA YANG BAIK 

 
Bagian Kesatu 

Perencanaan 
 

Pasal 5 

(1) Pelaksanaan Praktik Hortikultura yang Baik dimulai 
dengan perencanaan budi daya hortikultura. 

Commented [R1]: Melibatkan : BKP (OKKPP) 



(2) Perencanaan budi daya hortikultura sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan produksi, 

panen dan pascapanen. 
(3) Perencanaan budi daya sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (2) diltulis dalam catatan dan dokumentasi budi daya. 

 
Pasal …….6 

(1) Catatan dan dokumentasi budi daya paling kurang 
memuat:  
a. penggunaan lahan sebelumnya,  

b. tempat penampungan pupuk kandang,  
c. penggembalaan hewan,  
d. penanganan atau penampungan kotoran manusia,  

e. penanganan atau penampungann air reklamasi,  
f. pembuangan kelebihan bahan kimia,  

g. penanganan menggunakan bahan kimia untuk 
pengendalian hama,  

h. tempat pembuangan sampah,  

pabrik industri dan zona perang. Perencanaan Kualitas 
 

(2) Catatan dan dokumentasi budi daya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sebagai …... 
 

Bagian Kedua 
Sejarah dan Pengelolaan Lahan 

 

Pasal …..7 
Sejarah dan Pengelolaan Lahan 

Pelaku usaha yang melakukan budi daya komoditas sayuran 
dan buah semusim dilakukan di lahan dengan kemiringan ≤ 
30% (kurang dari sama dengan 30 derajat). 

 
Pelaku usaha yang melakukan budi daya hortikultura 
melakukan pencatatan denah lokasi lahan. 

 
Mencatat dan mendokumentasikan resiko kontaminasi di 

lahan sendiri, meliputi : Penggunaan lahan sebelumnya, 
tempat penampungan pupuk kandang, penggembalaan 
hewan, penanganan atau penampungan kotoran manusia, 

penanganan atau penampungann air reklamasi, pembuangan 
kelebihan bahan kimia, penanganan menggunakan bahan 

kimia untuk pengendalian hama, tempat pembuangan 
sampah, pabrik industri dan zona perang.Pelaku Usaha yang 
melakukan pengelolaan lahan sendiri melakukan upaya 

untuk meminimalkan resiko kontaminasi 
 
Jika ditemukan resiko kontaminasi produk di lahan sendiri 

dan/atau lahan sekitar, dilakukan upaya untuk 
meminimalkan resiko Kontaminasi. 

 



Dilakukan pemantauan atas upaya pengendalian untuk mengurangi resiko kontaminasi 
peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup. 

 
Bagian KetigaTerdapat catatan tentang analisis resiko terhadap potensi bahaya  yang signifikan yang sudah teridentifikasi termasuk penanganan/tindakan terhadap lahan yang mempunyai resiko nyata 

Benih 

 
Benih yang akan di tanam harus berlabel, dan/atau telah 

bersertifikat. 
Selain benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku 
usaha dapat menggunakan benih yang berasal dari tanaman 

sebelumnya. 
Benih yang berasal dari tanaman sebelumnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan pencatatan asal mula 

benih. 
 

Bagian Keempat 
Tanah dan Substrat 

  

Penyiapan lahan/media tanam dilakukan dengan cara yang 
dapat memperbaiki atau memelihara struktur tanah 
 

Penyiapan lahan/media tanam dilakukan pencatatan 
penggunaan bahan kimia fumigan, meliputi lokasi tanggal, 

produk, dosis, metode penggunaan dan nama operator 
 
 

Bagian Kelima 
Pupuk dan Bahan Adiktif Lainnya 

 
Penggunaan pupuk dan bahan adiktif menggunakan pupuk 
yang berlabel dan tersertifikasi. 

Penggunaan pupuk dan bahan adiktif lainya sesuai dengan 
dosis yang dianjurkan dalam label pupuk dan/atau bahan 
adiktif lainnya. 

Penggunaan pupuk dan bahan adiktif yang menggunakan 
bahan dari kotoran manusia tidak diperbolehkan. 

Penggunaan pupuk dan bahan adiktif lainya, dan alat yang 
digunakan dalam penggunaan pupuk dan bahan adiktif 
lainnya dilakukan pencatatan minimal satu tahun sekali. 

pencatatan kegiatan pemupukan dan pemberian bahan adiktif 
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (…) memuat nama 

produk, tanggal dan jumlah. 
 
alat yang digunakan dalam penggunaan pupuk dan bahan 

adiktif lainnya tidak dipergunakan dalam penanganan produk 
hortikultura. 
penggunaan pupuk dan bahan adiktif tidak diperbolehkan 

mencemari sumber air dan lingkungan. 
 

Bagian Keenam 
Air 



Sumber air yang digunakan dalam budi daya menggunakan 
air bersih yang tidak terkontaminasi 

Penggunaan air dilakukan melalui system irigasi. 
penggunaan air dan system irigasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (…) dan ayat (…)  mengikuti ketentuan dalam bidang 

pengairan. 
catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (…) meliputi 

penggunaan air irigasi yang mencakup jenis tanaman, tanggal 
pemakaian, lokasi, jumlah air yang digunakan atau lamanya 
irigasi, dan nama orang yang bertanggung jawab terhadap 

aktivitas pengairan. 
penggunaan air dan system irigasi dilakukan pencatatan 
pengecekan dan perawatan secara berkala untuk dipastikan 

beroperasi secara benar dan mengalirkan air dalam jumlah 
yang tepat. 

 
 

Bahan Kimia 

Pelaku dan pekerja memiliki sertifikat/surat keterangan 
pengendalian OPT sesuai PHT 
Pelaku dan pekerja mampu mendemonstrasikan dalam 

penanganan dan penggunaan pestisida 
Petugas yang memberi saran tentang pemilihan bahan kimia 

bisa membuktikan bahwa petugas tersebut berkompeten. 
Misalnya dengan adanya surat keterangan/sertifikat 
pelatihan 

Terdapat catatan penerapan Pengendalian Hama Terpadu 
(PHT) yang telah dilakukan 

Terdapat catatan penggunaan bahan non kimia 
Pestisida yang digunakan terdaftar dan diijinkan Kementan RI  
(SA) 

Catatan pestisida dan biopestisida yang digunakan 
Informasi  standar Batas Maksimal Residu (BMR)  bahan 
kimia untuk produk yang diperdagangkan selalu tersedia 

dan diperbaharui oleh Otoritas Kompeten 
Pelaku mampu menjelaskan penggunaan bahan kimia sesuai 

label 
Adanya hasil analisis kimia yang terkandung di dalam 

produk 

Adanya laboratorium yang terakreditasi 
Pelaku mampu menunjukkan kemampuan dalam 

pencampuran bahan kimia. 
Terdapat catatan penggunaan pestisida terakhir sebelum 

panen dan waktu panen. 

Tersedia catatan pengecekan terhadap peralatan yang 
digunakan untuk pengaplikasian bahan kimia minimal 

setahun sekali 

Peralatan yang digunakan untuk pengaplikasian bahan 
kimia tidak digunakan untuk kegiatan lain yang kontak 

langsung dengan produk 
 



Kondisi peralatan dan mesin pertanian  bersih dan dapat 
dioperasikan 

Tersedia catatan tentang jadwal pembersihan 
Air cucian dibuang di tempat yang tidak mengontaminasi 

produk 

Kelebihan pestisida dalam tabung penyemprotan dibuang 
pada tempat khusus dengan cara yang tidak mencemari 

lingkungan 
Tersedia tempat penyimpanan pestisida yang terpisah, 

bersih, kering, tertutup, aman, ada penerangan dan terawat 

1. Lokasi jauh dari sumber air 
2. Ruang/tempat terlindung dari sinar matahari 

3. Pencahayaan yang cukup agar label mudah dibaca 

4. Ruang/wadah terkunci 
5. Disediakan bahan-bahan untuk menyerap tumpahan 

pestisida, contoh pasir, tanah, dan absorben lainnya 
6. Pestisida tidak boleh disimpan bersamaan dengan klorin, 
pupuk yang mengandung amonium nitrat, potasium nitrat 

atau sodium nitrat 
7. Gunakan pallet agar tidak kontak langsung dengan lantai 
Apabila dalam satu ruangan, maka pestisida harus disekat 

dari materi lainnya dengan memberi keterangan/tanda yang 
jelas (SA) 

Pada tempat penyimpanan terdapat peringatan tanda bahaya 
dan atau larangan masuk bagi yang tidak berkepentingan 

(SA) 

Bahan kimia cair diletakkan terpisah dari bahan kimia 
bubuk 

Jika disimpan dalam rak, maka pestisida cair terletak di 
bawah pestisida bubuk 

Bahan kimia disimpan dalam kemasan aslinya. Penggunaan 

wadah lain harus dilengkapi dengan label berisi nama 
produk, jumlah/dosis penggunaan serta tanggal kadaluarsa 

yang jelas 

Jika bahan kimia dipindahkan ke wadah lain, maka 
informasi yang menyangkut nama produk, jumlah/dosis 

penggunaan serta tanggal kadaluarsa terbaca dengan jelas 
Bekas wadah bahan kimia harus diletakkan di tempat yang 

tidak mencemari produk dan lingkungan 

 
Wadah bekas pestisida dirusakkan agar tidak digunakan 

untuk keperluan lain dan dibuang, agar tidak mencemari 
lingkungan. 

 

Bahan kimia disimpan di tempat yang aman sampai saatnya 
dibuang 

Bahan kimia yang lama/kadaluarsa ditangani dengan benar 

Tersedia catatan penggunaan bahan kimia mencakup jenis 
bahan kimia yang digunakan, alasan penggunaan, lokasi, 

tanggal, dosis dan metode pemberian bahan kimia, masa 
berlaku bahan kimia serta nama operator. 



Tersedia catatan bahan kimia yang dibeli mencakup nama 
bahan kimia, supplier, tanggal dan volume pembelian serta 

tanggal kadaluarsa atau tanggal produksi 
Sistem pencatatan tersimpan dalam tempat yang rapi dan 

aman (SA) 

"Tersedia catatan penggunaan benih; kegiatan pemupukan; 
stok pestisida dan penggunaan pestisida; kegiatan 

pengairan; kegiatan pasca panen dan penggunaan bahan 
kimia dalam kegiatan pasca panen; pelatihan pekerja; 

perlakuan untuk tanah/media tanam (SA)" 

Ditemukan  catatan kegiatan usaha budidaya yang 
dilakukan minimal selama 2 tahun terakhir. 

catatan dan dokumentasi kegiatan usaha budidaya 

tersimpan dalam tempat yang rapi dan aman 
Seluruh catatan dan dokumentasi selalu diperbaharui (SA) 

Tersedia catatan tentang bahan kimia yang disimpan dalam 
ruang penyimpanan yang meliputi nama, tanggal dan volume 

pembelian serta tanggal bahan kimia digunakan atau 

dibuang. 
Sistem pencatatan tersimpan dalam tempat yang rapi dan 

aman (SA) 

"Tersedia catatan penggunaan benih; kegiatan pemupukan; 
stok pestisida dan penggunaan pestisida; kegiatan 

pengairan; kegiatan pasca panen dan penggunaan bahan 
kimia dalam kegiatan pasca panen; pelatihan pekerja; 

perlakuan untuk tanah/media tanam (SA)" 

Ditemukan  catatan kegiatan usaha budidaya yang 
dilakukan minimal selama 2 tahun terakhir. 

catatan dan dokumentasi kegiatan usaha budidaya 
tersimpan dalam tempat yang rapi dan aman 

Seluruh catatan dan dokumentasi selalu diperbaharui (SA) 

Tersedianya hasil pengujian BMR, penyebab kontaminasi 
dan tindakan perbaikannya, catatan:  

Adanya catatan investigasi penyebab kontaminasi 

Adanya catatan tindakan perbaikan yang dilakukan 
Pelaku usaha memiliki dan dapat menunjukkan catatan 

adanya keluhan/ketidakpuasan konsumen serta 
menyimpannya dengan baik (A) 

Tersedia catatan mengenai langkah koreksi dari keluhan 

konsumen (A) 
Pelaku dapat menunjukkan dokumen tindak lanjut 

pengaduan sesuai dengan jenis keluhan, tindakan yang 
diambil, waktu penyelesaian dan personel yang bertanggung 

jawab terhadap penyelesaian keluhan. 

Catatan dan dokumentasi kegiatan usaha budidaya 
tersimpan dalam tempat yang rapi dan aman 

adanya prosedur/sistem evaluasi internal yang ditetapkan 

mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan jadwal evaluasi 
internal 

adanya catatan hasil temuan dari evaluasi internal yang 
dilakukan 



Tersedia rekomendasi penggunaan bahan kimia 
Terdapat catatan tentang serangan OPT 

Adanya saran/catatan tentang rekomendasi 
Adanya saran/catatan rekomendasi dari petugas/orang yang 

berkompeten tentang penggunaan bahan kimia sesuai 

dengan OPT sasaran  
Adanya catatan tentang rotasi penggunaan bahan kimia 

Adanya saran/catatan  tentang cara pemberian bahan kimia 
sesuai dengan rekomendasi 

Adanya catatan untuk perhitungan volume semprot 

Tersedia petunjuk keamanan pada label bahan kimia 
Tersedia fasilitas P3K meliputi peralatan, perlengkapan dan 

bahan yang digunakan dalam pelaksanaan P3K 

 
Tersedia kotak P3K dan isinya 

Tersedia petunjuk mengenai kecelakaan dan keadaan 
darurat, meliputi : gejala keracunan, nomor telepon darurat, 
instruksi keselamatan dan cara pembersihan bahan kimia 

 
Tersedia Peralatan Pelindung saat penyemprotan 

Dapat mendemonstrasikan pemakaian peralatan pelindung 

saat penyemprotan 
Tersedia pakaian pelindung yang bersih dan disimpan 

terpisah dari bahan kimia 
Akses menuju lahan yang sedang atau baru saja 

disemprot/diaplikasikan bahan kimia dibatasi untuk jangka 

waktu tertentu, sesuai dengan jenis bahan kimia yang 
digunakan 

Tersedia rambu peringatan di perbatasan area lahan yang 
sedang atau baru saja disemprot/diaplikasikan bahan kimia 

 

Terdapat catatan cara penanganan, penyimpanan dan 
pembuangan Bahan bakar, minyak, dan bahan non-

agrokimia lainnya dengan cara untuk dapat meminimalisasi 

resiko kontaminasi produk dan lingkungan. 
Pasal 2 

 

Tata cara Budidaya yang baik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 huruf a sebagaimana tercantum dalam lampiran I 

yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

Pasal 3 
Tata cara pascapanen yang baik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 huruf b sebagaimana tercantum dalam 

lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 

Pasal 4 
 

Tata cara pengolahan yang baik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 huruf c sebagaimana tercantum dalam 



lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 

 
Pasal 5 

 

(1) Pembinaan praktek hortikultura yang baik meliputi tata 
cara budidaya yang baik, pascapanen yang baik dan 

pengolahan yang baik. 
(2) Pemerintah pusat, daerah, atau pihak lain dapat 

melakukan pembinaan Praktik Hortikultura yang Baik. 

(3) Pembinaan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan oleh unit kerja eselon I yang 
melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hortikultura. 

(4) Pembinaan oleh pemerintah daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan kerja 

perangkat daerah yang menangani hortikultura. 
(5) Pembinaan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilakukan dengan  melibatkan pemerintah pusat 

maupun daerah. 
 

Pasal 6 

 
(1) Pengawasan penerapan praktik hortikultura yang baik 

dilakukan melalui registrasi dan sertifikasi. 
(2) Pemerintah pusat, daerah  melakukan pengawasan 

penerapan praktik hortikultura yang baik. 

(3) Pengawasan penerapan praktik hortikultura yang baik oleh 
pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan oleh unit kerja eselon I yang merupakan Otoritas 
Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP) 

(4) Pengawasan penerapan praktik hortikultura yang baik oleh 

pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang 
merupakan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah 

(OKKPD) 
 

 
Pasal 7 

 

Tata cara registrasi kebun atau lahan usaha dan bangsal 

pasca panen yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

huruf d sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang 

merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 7 
 

Tata cara sertifikasi yang baik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 huruf e sebagaimana tercantum dalam lampiran V 

yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini  



 
Pasal 8 

 
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini Peraturan Menteri 
nomor 48 tahun 2009 tentang...., nomor 62 tahun 2010 

tentang....., nomor 73 tahun 2010 tentang....., nomor 57 
tahun 2012 tentang...., nomor 48 tahun 2013 tentang..... 

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.  
 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
 

 
Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal …. 

 
MENTERI PERTANIAN 

REPUBLIK INDONESIA, 
 
 

 
tanda tangan 

NAMA 
 
 

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.: 
1. ….; 
2. dan seterusnya …. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
LAMPIRAN I  PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

Nomor : 
Tanggal : 

 
TATA CARA BUDIDAYA YANG BAIK 

(GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR FRUIT AND VEGETABLES) 

 
I. PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

 



Pada era perdagangan global yang tidak lagi mengandalkan hambatan 
tarif tetapi lebih menekankan pada hambatan teknis berupa persyaratan 

mutu, keamanan pangan, sanitary dan phytosanitary. Kondisi ini 
menuntut negara-negara produsen untuk meningkatkan daya saing 
produk antara lain buah dan sayur. 

 
Menghadapi tuntutan persyaratan tersebut, dan dalam rangka 

menghasilkan produk buah dan sayur aman konsumsi, bermutu dan 
diproduksi secara ramah lingkungan serta menindaklanjuti amanat Pasal 
4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 

Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, maka perlu disusun ketentuan cara 
berproduksi buah dan sayur yang baik, mengacu kepada ketentuan Good 
Agriculture Practices (GAP) yang relevan dengan kondisi Indonesia (Indo-
GAP). GAP mencakup penerapan teknologi yang rarnah lingkungan, 
pencegahan penularan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), 

penjagaan kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan petani, dan 
prinsip penelusuran balik (traceability). 

 
B. Maksud 

 

Maksud diterbitkannya Pedoman Budidaya Buah dan Sayur Yang Baik 
(Good Agricultural Practices for Fruit and Vegetables) ini sebagai panduan 

dalam kegiatan budidaya tanaman buah dan sayur secara baik. 
 

C. Tujuan 
 
Tujuan penerapan Pedoman Budidaya Buah dan Sayur Yang Baik untuk: 

1. meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman; 

2. meningkatkan mutu hasil termasuk keamanan konsumsi; 

3. meningkatkan efisiensi produksi; 

4. memperbaiki efisiensi penggunaan sumber daya alam; 

5. mempertahankan kesuburan lahan, kelestarian lingkungan dan 

sistem produksi yang berkelanjutan; 

6. mendorong petani dan kelompok tani untuk memiliki sikap mental 

yang bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan, kesehatan 

dan keamanan diri dan lingkungan; 

7. meningkatkan daya saing dan peluang penerimaan oleh pasar 

internasional maupun domestik; 

8. memberi jaminan keamanan terhadap konsumen; dan 

9. meningkatkan kesejahteraan petani. 

 

D. Ruang Lingkup 
 

1. Kriteria 
2. Registrasi dan Sertifikasi 
3. Perencanaan kualitas 



4. Sejarah dan manajemen lahan 
5. Benih 

6. Tanah dan substrat 
7. Pupuk dan bahan aditif lainnya 
8. Air 

9. Bahan kimia dan bahan kimia lainnya 
10. Panen dan penanganan pascapanen 

11. Perlakuan produk 
12. Peralatan, wadah dan bahan 
13. Bangunan dan struktur 

14. Penyimpanan dan pengangkutan 
15. Pembersihan dan sanitasi 
16. Pengendalian hewan dan hama 

17. Kebersihan individu 
18. Situasi kerja 

19. Kesejahteraan pekerja 
20. Pelatihan 
21. Dokumen dan catatan 

22. Tinjauan pelaksanaan 
23. Penelusuran balik dan penarikan produk 
24. Efisiensi limbah dan energi 

25. Keanekaragaman hayati 
26. Udara 

27. Penutup 
 

E. Pengertian 

 

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan: 

1.22. Tanaman buah adalah tanaman budidaya yang terdiri atas tanaman 

buah pohon, tanaman buah merambat dan semusim, tanaman buah 

terna, dan tanaman buah perdu. 

a. Tanaman buah pohon yaitu tanaman tahunan berbentuk pohon, 

antara lain mangga, durian, manggis; 

b. Tanaman buah merambat dan/atau semusim yaitu tanaman yang 

tumbuh merambat dan/ atau tanaman semusim yang berumur di 

bawah 1 tahun, antara lain melon, semangka, markisa, strawbery; 

c. Tanaman buah terna yaitu tanaman yang memiliki batang lunak, 

antara lain pepaya, pisang, nenas; dan 

d. Tanaman buah perdu yaitu tanaman yang tumbuh berbentuk 

perdu, antara lain jeruk, salak, sirsak, jambu biji. 

2.23. Tanaman sayur adalah tanaman budidaya yang terdiri atas 

tanaman sayuran buah, tanaman sayuran daun, tanaman sayuran 

umbi, dan jamur. 

a. Tanaman sayuran buah yaitu tanaman berbentuk buah, antara 

lain cabe merah, tomat, terong, kacang panjang, ketimun, paprika; 

b. Tanaman sayuran daun yaitu tanaman berbentuk daun, antara 

lain kubis, sawi, kangkung, bayam, sdada, bawang daun; 



c. Tanaman sayuran umbi yaitu tanaman berbentuk umbi, antara 

lain kentang, bawang merah, bawang putih, wortel, lobak; dan 

d. Jamur yaitu golongan tanaman yang tidak berdaun, tidak 

berbunga, tidak berakar dan tidak berklorofil serta 

dikembangbiakkan melalui spora, antara lain jamur tiram, jamur 

kuping, jamur merang. 

3.24. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman 

atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau 

mengembangbiakkan tanaman. 

4.25. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk 

tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain 

yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama. 

5.26. Varietas unggul adalah varietas yang telah dilepas oleh pemerintah 

baik berupa varietas baru maupun varietas lokal yang mempunyai 

keiebihan dalam potensi hasil dan/atau sifat-sifat lainnya. 

6.27. Perlindungan tanaman adalah segala upaya untuk mencegah 

kerugian pada budidaya tanaman buah dan sayur yang diakibatkan 

oleh organisme pengganggu tumbuhan. 

7.28. Pengendalian Hama Terpadu (PHT) adalah upaya pengendalian 

populasi atau tingkat serangan organisme pengganggu tumbuhan 

dengan menggunakan teknik pengendalian yang dikembangkan dalam 

suatu kesatuan untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis 

dan kerusakan lingkungan hidup. 

8.29. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme 

yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan 

kematian tumbuhan. 

9.30. Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur tumbuh dan 

perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik, atau virus 

yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman. 

10.31. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan 

dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara 

langsung atau tidak langsung. 

11.32. Perwilayahan komoditas adalah penentuan wilayah yang 

diperuntukkan bagi pengembangan suatu komoditas karena dinilai 

sesuai dengan pertimbangan agreokologi, sosio ekonomi dan 

pemasaran serta persediaan prasarana, sarana dan teknologinya. 

12.33. Registrasi kebun/lahan usaha adalah proses penomoran atau 

pengkodean kebun/lahan usaha yang telah memenuhi persyaratan. 

13.34. Kebun/lahan usaha adalah tempat diusahakannya budidaya 

tanaman buah dan sayur yang ada batas- batasnya. 

14.35. Pelaku usaha adalah petani, kelompok tani, gabungan 

kelompok tani, asosiasi, atau badan usaha yang bergerak di bidang 

budidaya buah dan/atau sayur. 



 
II. KRITERIA 

 
Kriteria yang digunakan dalam Pedoman Budidaya Buah dan Sayur yang 
baik ada tiga kelompok, yaitu : 

1. Dianjurkan/A (*) yaitu dianjurkan untuk dilaksanakan; atau 
2. Sangat dianjurkan/SA (**) yaitu sangat dianjurkan untuk dilaksanakan; 

atau 
3. Wajib/W (***) yaitu harus dilaksanakan. 

 

III. REGISTRASI DAN SERTIFIKASI 
 

1. Kebun/Lahan Usaha yang dinilai dan memenuhi persyaratan GAP 

diberi nomor registrasi. 

2. Registrasi dilakukan oleh Dinas Provinsi yang membidangi tanaman 

hortikultura. 

3. Kebun/Lahan Usaha yang telah diregistrasi siap untuk disertifikasi. 

4. Sertifikasi dilakukan oleh Lembaga sertifikasi terakreditasi atau yang 

ditunjuk. 

 

IV. PERENCANAAN KUALITAS 

 

1. Tahapan yang kritis terhadap pencapaian kualitas produk selama 

proses produksi, panen dan pascapanen diidentifikasi agar sesuai 

dengan perencanaan kualitas produk yang akan dicapai. 

Identifikasi tahapan  proses produksi, panen dan pascapanen   

 

Dalam perencanaan  

 

 

 

V. SEJARAH DAN PENGELOLAAN LAHAN 

 

1. Resiko kontaminasi produk yang berasal dari penggunaan lahan 

sebelumnya atau lahan lain yang lokasinya berdekatan diidentifikasi 

dan dokumennya disimpan dengan baik. 

2. Apabila resiko kontaminasi produk baik dari kimia maupun biologi telah  

diidentifikasi, maka lokasi tersebut tidak boleh digunakan dan segera 

dilakukan upaya penanganan resiko kontaminasi. 

3. Jika diperlukan tindakan penanganan resiko kontaminasi, maka 

dilakukan monitoring atas upaya pengendalian untuk mengurangi 

resiko kontaminasi dan menyimpan dokumentasi  upaya  tersebut. 



4. Lahan yang digunakan harus bebas dari cemaran limbah berbahaya 

dan beracun sedangkan lahan yang tercemar harus didokumentasikan. 

5. Lokasi kebun/lahan usaha sesuai dengan RUTR/RDTRD dan peta 

pewilayahan komoditas. Kemiringan lahan ≤ 30% untuk komoditas 

sayur dan buah semusim. 

6. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk pembukaan 

lahan baru harus mengacu pada peraturan yang berlaku. Jika 

teridentifikasi resiko yang nyata, lahan tidak lagi digunakan. 

7. Dilakukan tindakan konservasi pada lahan kritis. 

8. Pengelolaan kegiatan di lahan sesuai dengan peraturan tentang 

pengelolaan lingkungan yang mencakup udara, air, suara (bising), 

tanah, keanekaragaman hayati dan isu lingkungan yang lain. 

 

VI. BENIH 

 

1. Benih yang digunakan harus benih bermutu, apabila diproduksi 

sendiri harus tersedia catatan perlakuan produksi benih. Apabila 

benih dibeli dari pihak lain, nama produsen benih dan tanggal 

pembelian harus tercatat dengan baik, serta memiliki label dan 

sertifikat kesehatan tanaman (jika diperlukan). 

2. Varietas tanaman yang memiliki resiko beracun apabila dikonsumsi, 

tidak boleh ditanam. 

3. Benih yang ditanam sesuai rekomendasi dari otoritas kompeten. 

4. Pemilihan varietas tanaman disesuaikan pada permintaan pasar.  

Tersedia catatan perlakuan benih sebelum penanaman. 

 

VII. TANAH DAN SUBSTRAT 

 

1. Kegiatan budidaya yang akan diterapkan, disesuaikan dengan jenis 

tanah dan tidak meningkatkan risiko kerusakan lingkungan. 

2. Jika tersedia, peta lahan digunakan untuk merencanakan rotasi 

tanaman dan pola produksi.  Penggunaan fumigan kimia untuk 

mensterilisasi tanah dan substrat lainnya dijustifikasi dan catatan 

mengenai lokasi, tanggal, produk, dosis serta metode penggunaan dan 

nama operator disimpan. 

 

VIII. PUPUK DAN BAHAN ADITIF LAINNYA 

1. Jika teridentifikasi bahaya kontaminasi yang signifikan karena 

penggunaan pupuk atau bahan aditif tanah, harus dilakukan 

pencatatan dan tindakan pengendalian untuk meminimalisasi resiko 

kontaminasi pada produk dan catatan disimpan. 



Pemilihan pupuk dan bahan aditif tanah dilakukan untuk 

meminimalisasi resiko kontaminasi logam berat pada produk. 

2. Tidak menggunakan bahan organik yang belum terdekomposisi 

sempurna. 

3. Jika pengomposan dilakukan sendiri, metode, waktu dan durasi 

perlakuan dicatat. 

4. Jika menggunakan produk berbahan organik dari luar areal pertanian 

dan ditemukan resiko mengkontaminasi produk, maka produk 

berbahan organik tersebut harus dilengkapi dokumen dari supplier 

untuk menunjukkan bahwa produk tersebut telah diberikan perlakuan 

untuk meminimalisasi kontaminasi. 

5. Kotoran manusia tidak boleh diaplikasikan dalam budidaya, terutama 

untuk produk-produk yang dikonsumsi segar. 

6. Peralatan yang digunakan untuk pemberian pupuk dan pembenah 

tanah harus dipelihara dan diperiksa oleh pihak yang berkompeten  

minimal setahun sekali agar kinerjanya tetap efektif. 

7. Fasilitas penyimpanan, pencampuran, pengemasan pupuk dan bahan 

aditif tanah, serta pengomposan bahan organik ditempatkan, 

dibangun, dan dipelihara dengan tujuan untuk meminimalisasi resiko 

kontaminasi pada areal produksi, sumber air, serta lingkungan. 

8. Penyediaan dan penggunaan pupuk dan bahan aditif pembenah tanah  

harus dicatat dan disimpan, dengan mencantumkan sumber, nama 

produk, tanggal dan jumlah pengadaan, tanggal dan jumlah 

penggunaan, lokasi perlakuan, dosis aplikasi, metode aplikasi dan 

nama operator. 

9. Pemupukan didasarkan pada rekomendasi dari otoritas yang 

berkompeten atau berdasarkan pengujian pada tanah, daun maupun 

getah tanaman untuk meminimalisasi hilangnya nutrisi/ hara akibat 

pencucian (run-off). 

10. Untuk sistem budidaya hidroponik, pencampuran, pemberian dan 

pembuangan larutan pupuk dimonitor dan dicatat. 

11. Area dan fasilitas untuk pengomposan bahan organik ditempatkan, 

dibangun dan dipelihara dengan baik untuk mencegah kontaminasi 

tanaman oleh penyakit. 

 

IX. AIR 

 

1. Resiko kontaminasi kimia dan biologi pada sumber air dianalisis 

dengan mengamati antara lain penampilan fisik, aroma dan kehidupan 

biota air. Jika teridentifikasi adanya resiko, maka dilakukan pengujian 

secara berkala. Resiko yang signifikan dan hasil uji dicatat. 



2. Air yang digunakan tidak mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun 

(B3) atau telah melalui proses perlakuan sehingga memenuhi 

persyaratan baku mutu air. 

3. Penggunaan air sesuai dengan kebutuhan tanaman.  Terdapat fasilitas 

pengelolaan air limbah.  Penggunaan air tidak bertentangan dengan 

kepentingan umum. 

4. Pemilihan sistem irigasi yang efisien dengan mempertimbangkan faktor 

sosial, ekonomi dan lingkungan. Sistem irigasi yang dipilih 

diaplikasikan sesuai petunjuk penggunaan dirawat dan dicatat. 

5. Pengelolaan sistem irigasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. 

6. Penggunaan air dari sumber yang dapat menyebabkan kerusakan 

lingkungan harus dikelola atau diberi perlakuan untuk mengurangi 

resiko kerusakan lingkungan. 

7. Terdapat fasilitas pengelolaan air limbah. 

 

X. BAHAN KIMIA DAN BAHAN KIMIA LAINNYA 

 

1. Pelaku usaha dan pekerja telah mendapat pelatihan sesuai bidang dan 

tanggung jawabnya. 

2. Pihak yang memberikan rekomendasi penggunaan bahan kimia harus 

dapat membuktikan kompetensi teknisnya. 

3. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) sesuai prinsip 

Pengendalian Hama Terpadu (PHT). 

4. Pestisida hanya dibeli dari suplier yang terdaftar sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

5. Pestisida yang digunakan terdaftar dan diizinkan oleh otoritas 

kompeten. 

6. Tersedia standar Batas Maksimum Residu (BMR) Bahan Kimia yang 

diterbitkan dan dimutakhirkan oleh otoritas kompeten. 

7. Penggunaan bahan kimia/pestisida sesuai dengan anjuran 

rekomendasi dan aturan pakai. 

8. Untuk memeriksa apakah bahan kimia digunakan secara tepat, produk 

dianalisis residu bahan kimia secara berkala di laboratorium uji yang 

terakreditasi sesuai permintaan konsumen atau pihak yang 

berwenang. 

9. Peralatan aplikasi pestisida dirawat dan diperiksa secara teratur agar 

selalu berfungsi dengan baik, serta dikalibrasi secara berkala untuk 

menjaga keakurasiannya. 

10. Tersedia tempat pembuangan sampah dan limbah. 



11. Pestisida disimpan di lokasi yang layak, aman, berventilasi baik, 

memiliki pencahayaan baik serta terpisah dari materi lainnya dan 

produk pertanian.  Tempat penyimpanan pestisida mampu menahan 

tumpahan.  Terdapat fasilitas untuk mengatasi keadaan darurat. 

12. Pestisida cair diletakkan terpisah dari pestisida bubuk. 

13. Pestisida tetap berada dalam kemasan asli.  Jika dikemas dalam 

wadah lain harus dilengkapi dengan label berisi nama produk, 

jumlah/dosis penggunaan serta tanggal kadaluarsa yang jelas. 

14. Wadah bekas pestisida ditangani dengan benar agar tidak mencemari 

lingkungan dan dirusakkan agar tidak digunakan untuk keperluan 

lain. 

15. Pestisida yang digunakan tidak kadaluwarsa. 

16. Pembuangan limbah kimia sesuai peraturan yang berlaku. 

17. Tersedia catatan pembelian, penggunaan, penyimpanan, dan 

pembuangan. 

18. Jika terdapat produk dengan residu bahan kimia melebihi ambang 

batas maksimal residu (BMR), maka perdagangan produk dihentikan 

sementara. Penyebab kontaminasi harus segera diinvestigasi, dan 

dilakukan tindakan perbaikan.  Semua proses kontaminasi dan tindak 

lanjutnya dicatat. 

19. Pemilihan bahan kimia berdasarkan rekomendasi dari pihak yang 

berkompeten dilengkapi dengan bukti kompetensinya. 

20. Pestisida yang digunakan terdaftar dan diizinkan. 

21. Strategi rotasi untuk penggunaan bahan kimia dan cara perlindungan 

tanaman lainnya digunakan untuk mencegah resistensi hama. 

22. Penggunaan bahan kimia/pestisida sesuai dengan anjuran 

rekomendasi dan aturan pakai. 

23. Terdapat fasilitas untuk mengatasi keadaan darurat, termasuk di 

dalamnya daftar perlengkapan dan prosedur penanganan kecelakaan. 

24. Terdapat fasilitas P3K dan pekerja memahami tata cara penanganan 

P3K di tempat kerja. 

25. Peringatan bahaya terlihat jelas.  Tanda-tanda peringatan potensi 

bahaya pestisida diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan 

strategis. 

26. Pekerja menggunakan perlengkapan pelindung sesuai dengan 

rekomendasi. 

27. Pakaian dan peralatan pelindung ditempatkan secara terpisah dari 

kontaminan. 



28. Terdapat tanda peringatan pada lokasi-lokasi yang baru diaplikasikan 

pestisida. 

29. Bahan bakar, minyak dan bahan non-agrokimia lainnya ditangani, 

disimpan dan dibuang dengan benar sehingga tidak mencemari 

produk dan lingkungan. 

 

XI. PANEN DAN PENANGANAN PASCAPANEN 

 

1. Pemanenan produk ditentukan berdasarkan indeks kematangan yang 

tepat dan meninggalkan/menyisihkan produk yang tidak memenuhi 

syarat. 

2. Teknik panen yang tepat disesuaikan dengan karakteristik produk. 

3. Wadah hasil panen yang akan digunakan dalam keadaan baik, bersih 

dan tidak terkontaminasi sehingga produk terlindung dari kerusakan, 

sinar matahari dan hujan langsung, serta pencemaran fisik, kimia  

4. Terdapat tempat pengumpulan hasil panen yang beratap, beralas dan 

berbatas serta tempat penampungan sampah/limbah yang tertutup 

dan terjamin kebersihannya. 

5. Panen dilakukan pada pagi atau sore hari, dan menghindari panen 

pada waktu hujan. 

6. Pemanenan dilakukan dengan cara yang dapat mempertahankan mutu 

produk. 

7. Hasil panen diletakkan pada tempat yang ternaungi dan diperlakukan 

secara hati-hati. 

8. Penumpukan wadah hasil panen disesuaikan dengan desain untuk 

menghindari kerusakan mekanis. 

9. Hasil panen dibersihkan dari cemaran. 

10. Pencucian hasil panen menggunakan air bersih. 

11. Ruang penyimpanan mampu melindungi produk dari kerusakan dan 

kontaminan. 

12. Dilakukan sortasi dan pengkelasan terhadap hasil panen. Pengemasan 

atau pengepakan yang dilakukan bisa melindungi produk dari 

kerusakan dan kontaminan. 

13. Wadah hasil panen yang akan digunakan dalam keadaaan baik, bersih 

dan tidak terkontaminasi sehingga produk terlindung dari kerusakan, 

paparan sinar matahari dan hujan langsung, serta pencemaran fisik, 

kimia dan biologi. 

14. Hasil panen diletakkan pada tempat yang ternaungi dan diperlakukan 

secara hati-hati. 



 

XII. PERLAKUAN PRODUK 

 

1. Bahan kimia yang digunakan dalam penanganan pascapanen terdaftar 

dan diizinkan serta sesuai dengan anjuran. Pelaku usaha mampu 

menunjukkan pengetahuan dan keterampilan mengaplikasikan bahan 

kimia. 

2. Penanganan pascapanen menggunakan air bersih. 

 

XIII. PERALATAN, WADAH DAN BAHAN 

 

1. Perlengkapan dan peralatan panen disesuaikan dengan karakteristik 

produk, diperiksa kebersihannya dan dipelihara sesuai kebutuhan. 

2. Pemilihan wadah panen disesuaikan dengan karakteristik dan volume 

produk. 

3. Wadah hasil panen yang akan digunakan dalam keadaan baik, bersih 

dan tidak terkontaminasi maupun berpotensi mengkontaminasi 

produk. 

4. Peralatan dirangkai dengan pertimbangan meminimalisasi resiko 

produk jatuh serta akibatnya. 

5. Wadah penyimpanan sampah, bahan kimia dan bahan berbahaya 

lainnya harus dibedakan dan tidak digunakan untuk penyimpanan 

produk. 

6. Penyimpanan peralatan panen dan pascapanen, wadah penyimpanan 

dan bahan yang digunakan terpisah dari bahan kimia, pupuk dan 

bahan aditif tanah serta dilakukan tindakan untuk meminimalisasi 

kontaminasi hama. 

 

XIV. BANGUNAN DAN STRUKTUR 

 

1. Bangunan yang digunakan untuk budidaya, panen, pascapanen, 

pengemasan dan penyimpanan produk dibangun sesuai persyaratan 

teknis untuk mencegah resiko kontaminasi produk. 

2. Penyimpanan peralataan panen dan pascapanen, serta bahan kimia, 

pupuk, dan pembenah tanah harus dipisahkan dari area penanganan 

pascapanen, pengemasan dan penyimpanan menggunakan 

pembatas/sekat. 

3. Sistem drainase dan pembuangan limbah dibangun untuk 

meminimalisasi resiko kontaminasi pada lahan produksi dan sumber 

air. 



4. Penerangan di area penanganan produk, penyimpanan wadah dan 

bahan kemasan harus terlindungi sehingga tidak berpotensi sebagai 

sumber kontaminasi. 

 

XV. PENYIMPANAN DAN PENGANGKUTAN 

 

1. Wadah harus kokoh untuk mencegah kerusakan mekanis pada saat 

pengangkutan. 

2. Wadah yang berisi produk tidak boleh bersentuhan langsung dengan 

sumber kontaminasi. 

3. Sebelum digunakan, palet diperiksa kebersihannya dan dipastikan 

bebas dari sumber kontaminasi. 

4. Sebelum digunakan, kendaraan pengangkut diperiksa kebersihannya 

dan dipastikan bebas dari sumber kontaminasi. 

5. Produk disimpan dan diangkut terpisah dari sumber kontaminasi fisik, 

kimia dan biologi. 

6. Jika pengangkutan mengalami penundaan cukup lama, produk 

ditempatkan pada suhu terendah yang sesuai dengan karakteristik 

produk. 

7. Pengangkutan produk menggunakan kendaraan tertutup atau 

berpendingin untuk menghindari penurunan mutu. 

8. Pencampuran produk yang tidak sesuai dihindari selama proses 

pengangkutan. 

9. Produk diangkut secepatnya ke tempat tujuan. 

 
 

 

XVI. PEMBERSIHAN DAN SANITASI 

 

1. Area penanganan produk, peralatan, perlengkapan dan bahan lainnya 

yang berpotensi mengkontaminasi produk diidentifikasi, dibuat 

petunjuk penanganannya, serta dibersihkan dan disanitasi 

menggunakan bahan kimia yang tepat. 

 

XVII. PENGENDALIAN HEWAN DAN HAMA 

 

1. Hewan peliharaan dan ternak dicegah masuk ke lahan produksi dan 

area penanganan produk. 



2. Tindakan pencegahan dilakukan untuk mencegah adanya hama di 

lahan produksi dan area penanganan produk dengan menggunakan 

umpan dan perangkap. Lokasi pemasangan umpan dan perangkap 

dicatat. 

 

XVIII. KEBERSIHAN INDIVIDU 

 

1. Pekerja telah mendapat pelatihan sesuai bidang dan tanggung 

jawabnya dan terdapat catatan mengenai pelatihan. 

2. Terdapat prosedur atau aturan tentang kebersihan bagi pekerja. 

3. Terdapat toilet dan fasilitas cuci tangan di sekitar tempat kerja yang 

kebersihannya selalu dijaga dan dapat berfungsi dengan baik. 

4. Tersedia tempat untuk pembuangan sampah dan limbah. 

5. Jika pelaku usaha diminta untuk menyediakan asuransi kesehatan, 

maka setiap kasus kesehatan yang serius harus dilaporkan kepada 

pihak yang berwenang. 

6. Jika diperlukan, pekerja asing wajib melakukan cek kesehatan dan 

hasilnya disimpan. 

 

XIX. SITUASI KERJA 

 

1. Lingkungan kerja aman dan nyaman serta tersedia perlengkapan 

pelindung sesuai anjuran bagi pekerja. 

2. Untuk menjaga keselamatan pekerja/operator, seluruh kendaraan dan 

peralatan, termasuk peralatan listrik dan perangkat mekanis,dirawat, 

diservis secara berkala  serta SOP keselamatan kerjanya diterapkan. 

 

XX. KESEJAHTERAAN PEKERJA 

 

1. Jika pemilik usaha menyediakan tempat tinggal bagi karyawan, maka 

tempat tinggal tersebut haruslah memadai. 

2. Usia minimal pekerja harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

XXI. PELATIHAN 

 

1. Pekerja telah mendapat pelatihan sesuai bidang dan tanggung 

jawabnya dan catatan pelatihannya disimpan. 



2. Pekerja baru mendapatkan informasi mengenai risiko kesehatan dan 

keselamatan dari pekerjannya di tempat kerja. 

 

XXII. DOKUMEN DAN CATATAN 

 

1. Tersedia sistem pencatatan yang dapat memudahkan penelusuran. 

2. Seluruh catatan dan dokumentasi selalu diperbaharui. 

 

XXIII. TINJAUAN PELAKSANAAN 

 

1. Peninjauan dilakukan setidaknya satu tahun sekali untuk memastikan 

kegiatan sesuai dengan prosedur. Jika ditemukan ketidaksesuaian, 

perlu dilakukan tindakan perbaikan dan dicatat, terutama terkait 

dengan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan pekerja serta 

keluhan. 

 

XXIV. PENELUSURAN BALIK DAN PENARIKAN PRODUK 

 

1. Terdapat sistem pencatatan yang memudahkan penelusuran mengenai 

kode petakan, penggunaan benih; kegiatan pemupukan; stok pestisida 

dan penggunaan pestisida; kegiatan pengairan; kegiatan panen, 

kegiatan pasca panen dan penggunaan bahan kimia dalam kegiatan 

pasca panen; pelatihan pekerja; perlakuan untuk tanah/media tanam.  

Seluruh catatan dan dokumentasi disimpan dan selalu diperbaharui. 

2. Jika produk terkontaminasi atau berpotensi terkontaminasi maka 

produk diisolasi dan distribusinya dihentikan. Apabila produk sudah 

terjual, maka pembeli akan segera diinfokan, dan produknya ditarik. 

Dilakukan investigasi penyebab kontaminasi diivestigasi, ditetapkan 

tindakan koreksinya dan dicatat. 

XXV. EFISIENSI LIMBAH DAN ENERGI 

 

1. Kegiatan budidaya memperhatikan aspek pertanian berkelanjutan, 

ramah lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Dilakukan 

pencatatan kegiatan. 

 

XXVI. KEANEKARAGAMAN HAYATI 

 

1. Kegiatan produksi sesuai dengan peraturan tentang konservasi yang 

berlaku. 

 



XXVII. UDARA 

 

1. Kegiatan produksi dikelola dengan baik sehingga dapat mengurangi 

polusi udara dan suara. 

 

XXVIII. PENUTUP 

 

Pedoman Budidaya Buah dan Sayur Yang Baik (Good Agricultural Practices 

for Fruit and Vegetables) bersifat umum, belum spesifik komoditi, dan 

bersifat dinamis yang akan disesuaikan dengan perkembangan dan 

kemajuan ilmu dan teknologi. 

Pedoman Budidaya Buah dan Sayur Yang Baik (Good Agricultural Practices 

for Fruit and Vegetables) agar disosialisasikan kepada pemangku 

kepentingan dan pelaku usaha untuk dapat menerapkan dan meregistrasi 

kebun atau lahan usaha dalam budidaya buah dan sayur. 
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            BAB I 

PENDAHULUAN 

  

 

A. Latar Belakang  

Permintaan produk yang aman dikonsumsi, bermutu dan ramah 

lingkungan semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal ini sejalan dengan 

berkembangnya pemahaman hidup sehat dan preferensi pasar. Terkait 

dengan hal tersebut untuk memenuhi tuntutan konsumen dalam dan luar 

negeri maka penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dan Standard 

Operating Procedure (SOP) merupakan hal yang harus dilakukan. Upaya 

peningkatan pengetahuan, keterampilan dan peningkatan pemahaman dan 

perubahan sikap petugas serta produsen tanaman buah dan florikultura 

dalam melaksanakan sistem budidaya yang baik dan benar, sesuai dengan 

Standard Operating Procedure (SOP) komoditas buah dan florikultura yang 

telah disusun perlu disosialisasikan dan digalakkan kembali.   

Penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dalam budidaya tanaman 

buah dan florikultura dimaksudkan untuk memperbaiki proses produksi 

menjadi lebih ramah lingkungan, meningkatkan kualitas produk sesuai 

standar, memungkinkan penelusuran semua aktivitas produksi dan dapat 

dilacak balik bila terjadi masalah atau keluhan konsumen, serta 

meningkatkan daya saing dalam memasuki pasar global.  

Sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan 

keterampilan petani dalam menerapkan GAP maka perlu dilakukan transfer 

ilmu pengetahuan bagi petani/kelompok tani dalam bentuk sosialisasi 

penerapan GAP. Sosialisasi penerapan GAP Buah dan Florikultura 

merupakan salah satu pendekatan positif dalam meningkatkan 

pengetahuan, kemampuan dan keterampilan petani dalam menerapkan 

prinsip-prinsip  Good Agricultural Practices (GAP) buah dan florikultura.   

Penerapan GAP Buah dan Florikultura merupakan wahana bagi para 

petani untuk saling belajar dan bertukar pengalaman antar anggota dan 

interaksi antara petani dan pemandu lapang tentang budidaya buah dan 

florikultura yang baik suatu komoditas yang diusahakan oleh petani. 

Kegiatan ini merupakan praktek lapang dalam penerapan GAP/SOP buah 

dan florikultura dalam rangka menghasilkan produk yang bermutu,  sesuai 

dengan permintaan pasar dan aman konsumsi.  



Pedoman ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi petugas dan 

petani dalam pelaksanaan sosialisasi penerapan GAP buah dan florikultura 

di lapangan.   

 

B. Tujuan  
 

Tujuan pelaksanaan Sosialisasi Penerapan GAP Buah dan Florikultura 

adalah : 

1. Meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan petani 

dalam penerapan GAP (budidaya buah dan florikultura yang baik dan 
benar). 

2. Meningkatkan peran aktif petani dalam mengambil keputusan 

3. Meningkatkan kompetensi dan pengembangan sikap petani sebagai 
pelaku usaha yang berorientasi profitabilitas, namun tetap menjaga 

kelestarian lingkungan 
4. Memotivasi petani/kelompok tani  buah untuk melakukan registrasi 

kebun GAP. 

C. Sasaran 

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Sosialisasi Penerapan GAP 

Buah dan Florikultura adalah : 

1. Kelompok tani/petani buah dan florikultura lebih memahami 

penerapan GAP (budidaya buah dan florikultura yang baik dan benar) 
2. Meningkatnya kualitas kebun buah dan florikultura 

3. Meningkatnya peran aktif petani di dalam pembelajaran penerapan GAP 
4. Meningkatnya kompetensi petani dalam pengembangan sikap 

berusahatani 

5. Termotivasinya petani/kelompok tani buah dan florikultura untuk 
melakukan registrasi kebun GAP. 

 

D. Pengertian  

Dalam pedoman Khusus Penerapan GAP Buah dan Florikultura ini yang 

dimaksud dengan : 

1. Tanaman buah pohon adalah tanaman buah tahunan berbentuk pohon, 

antara lain mangga, manggis, durian, rambutan, nangka, duku, 

alpukat, duku, kelengkeng dsb. 

2. Tanaman buah perdu adalah tanaman buah yang tumbuh berbentuk 

perdu, antara lain jeruk, salak, apel, belimbing, sirsak, srikaya dsb. 

3. Tanaman buah terna adalah tanaman buah yang memiliki batang 

lunak, antara lain pisang, nenas, pepaya, dan buah naga. 

4. Tanaman buah merambat dan/atau semusim adalah tanaman buah 

yang tumbuh merambat dan/atau tanaman semusim yang berumur 

dibawah 1 tahun, antara lain melon, semangka, anggur, markisa, 

strawberry dsb. 



5. Tanaman Florikultura adalah suatu kelompok jenis tanaman 

hortikultura yang bagian atau keseluruhannya dapat dimanfaatkan 

untuk menciptakan keindahan, keasrian dan kenyamanan di dalam 

ruang tertutup dan/atau terbuka. 

6. Sosialisasi Penerapan GAP adalah merupakan wahana bagi para petani 

untuk saling belajar dan bertukar pengalaman antar anggota dan 

interaksi antara petani dan pemandu lapang tentang budidaya yang 

baik suatu komoditas buah yang diusahakan oleh petani. 

7. Titik kritis adalah tahapan-tahapan budidaya yang harus dilakukan 

sesuai dengan kaidah GAP Budidaya Buah dan Florikultura dan setiap 

tahapan tersebut harus dilakukan pencatatan, sehingga apa yang 

dilakukan dapat ditelusuri. Pengukuran komponen tersebut dilakukan 

dengan metode checklist dengan standar yaitu wajib (major must), 

sangat dianjurkan (minor must), dan dianjurkan (recommended).   

8. Petak studi adalah tempat sebagai sarana belajar dalam penerapan 

GAP/SOP yang berlokasi di kebun petani. 

9. PL 1 adalah seorang petugas Dinas Pertanian Provinsi yang bertugas 

memberikan bimbingan dan pengawalan kepada PL 2 dalam 

pendampingan  penerapan GAP/SOP. 

10. PL 2 adalah  seorang petugas Dinas Pertanian Kabupaten atau 

penyuluh lapang atau mantri tani yang bertugas sebagai pemandu 

dalam Sekolah Lapang (SL).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP  

 



Ruang lingkup Pedoman Khusus Penerapan GAP Buah dan Florikultura, 

meliputi beberapa aspek yaitu : 

1) Lahan 
2) Perbenihan 

3) Penanaman 
4) Pemeliharaan 
5) Pemupukan 

6) Pengairan 
7) Perlindungan Tanaman  

8) Panen 
9) Penanganan Pascapanen 
10) Alat dan Mesin 

11) Pemeliharaan Lingkungan 
12) Keselamatan Tenaga Kerja 
13) Penutup 

 

Beberapa aspek yang termuat di dalam pedoman GAP yang merupakan titik 

kritis adalah sebagai berikut : 

 

1. Lahan  
Lahan yang digunakan harus bebas dari cemaran limbah berbahaya dan 

beracun, kemiringan lahan < 30% untuk komoditas buah semusim, dan 

media tanam digunakan tidak mengandung cemaran bahan berbahaya dan 

beracun (B3). 

 

2. Pemupukan 
Penggunaan pupuk pada tanaman buah, kotoran manusia tidak boleh 

digunakan sebagai pupuk, dan pupuk harus disimpan terpisah dari produk 

pertanian agar tidak terkontaminasi. 

 

3. Pengairan 
Dalam penggunaan pengairan untuk penyiraman tanaman buah, air yang 

digunakan berupa irigasi tidak mengandung limbah bahan berbahaya dan 

beracun (B3).    

 

4. Perlindungan Tanaman  

Dalam perlindungan tanaman pelaku usaha harus mampu menunjukan 

pengetahuan dan keterampilan dalam mengaplikasikan pestisida, pestisida 

yang digunakan tidak kadaluwarsa, pestisida harus disimpan terpisah dari 

produk pertanian. 

  

5. Panen 



Wadah tempat hasil panen yang akan digunakan harus dalam keadaan baik, 

bersih dan tidak terkontaminasi. Wadah Kemasan yang digunakan untuk 

menyimpan kotoran, bahan kimia, dan bahan berbahaya lainnya harus 

teridentifikasi dengan jelas dan jangan digunakan untuk menampung hasil 

produk. 

 

 

6. Penanganan Pascapanen 
Dalam penanganan pascapanen buah pada saat pencucian hasil panen 

harus menggunakan air yang bersih dan memenuhi syarat untuk 

dikonsumsi. Bahan kemasan yang digunakan adalah bahan yang tidak 

mempunyai resiko mengkontaminasi produk yang dihasilkan. Areal tempat 

pascapanen harus terjaga kebersihannya sehingga dapat mengindari 

kontaminasi produk. 

 

7. Bahan Kimia 
Menyimpan bahan kimia, bensin, minyak-minyak dan bahan berbahaya 

lainnya ditempat yang terpisah dari produk dan memberikan label yang jelas 

setiap kemasan bahan kimia. Bahan-bahan kimia dan bio pestisida yang 

digunakan adalah bahan-bahan yang sudah terdaftar. 

   

8. Sarana dan Alat Penyemprotan  
Sarana peralatan yang digunakan harus steril dari hama dan organisme 

terutama pada peralatan penyemprotan pestisida. Pakaian lapang 

penyemprotan dan alat peralatan penyemprotan harus dicuci bersih dan air 

bekas limbah cucian jangan mengkontaminasi produk. 

 

 

 

Pelaksanaan Penerapan GAP Buah dan Florikultura, petani terlebih dahulu 

harus memahami dalam penerapan GAP Buah dan Florikultura terutama pada 

tahapan-tahapan kegiatan yang termuat didalam pedoman SOP komoditas buah 

dan florikultura sebagai acuan pelaksanaan di lapangan. Setiap pelaksanaan 

kegiatan SOP Tanaman Buah dan Florikultura di lapangan harus dilakukan 

pencatatan pada form pencatatan, selanjutnya disimpan secara baik dan rapi 

sebagai dokumen pencatatan berguna untuk penelusuran balik (traceability) 

selama pelaksanaan pedoman SOP di lapangan, apabila ada kesalahan dalam 

penerapan SOP Tanaman buah dan florikultura oleh petani.  

 

Pedoman Good Agricultural Practices (GAP) Tanaman buah dan florikultura 

merupakan acuan dalam berbudidaya buah dan florikultura yang baik dan 



benar, sebagai upaya memperbaiki proses produksi yang akrab lingkungan, 

meningkatkan kualitas produk sesuai standar, menjamin keamanan bagi 

pekerja dan konsumen, memudahkan penelusuran semua aktivitas produksi 

dan dapat melacak kembali bila terjadi masalah, serta meningkatkan daya saing 

dalam memasuki pasar global. 

 

Implementasi GAP/SOP diatur sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan. 

Seluruh kegiatan tersebut harus dapat terdokumentasi baik berupa catatan 

kegiatan, foto ataupun bentuk farm recording lainnya.  

 

Seluruh rangkaian kegiatan dalam budidaya  terangkum dalam Standard 

Operating Procedure (SOP). Dalam penerapan SOP harus diintegrasikan dengan 

kaidah-kaidah yang diatur dalam GAP.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 



PELAKSANAAN SOSIALISASI PENERAPAN GAP BUAH DAN 

FLORIKULTURA  

 

1. Pola Pelaksanaan 

Pola yang diterapkan dalam Sosialisasi Penerapan GAP Buah dan 

Florikultura adalah cara belajar lewat pengalaman petani pada kebun 

pertanaman buah sebagai sarana dan tempat belajar, melakukan 

perencanaan dari bawah, melakukan pengkajian lapangan atau analisa 

agroekosistem, pengambilan keputusan, latihan selama musim tanam atau 

sepanjang perkembangan tanaman buah (mulai persiapan tanam sampai 

dengan panen untuk tanaman buah semusim dan sejak pembungaan hingga 

akhir panen untuk tanaman buah tahunan) dengan kurikulum yang rinci, 

evaluasi dan penyempurnaan.  

 

2. Waktu  
Penyelengaraan Penerapan GAP Buah dan Florikultura dilaksanakan selama 

1 (satu) periode produksi buah dan florikultura, dan disesuaikan dengan 

jenis tanaman buah dan florikultura, serta kondisi pertanaman. Waktu 

penyelenggaraan sebanyak 7 kali pertemuan dengan urutan sesuai periode 

pertumbuhan tanaman buah dan florikultura. Setiap kali pertemuan 

dilakukan selama 5 - 6 jam efektif dengan rincian waktu dapat dilihat 

lampiran 4. Secara lengkap waktu penyelenggaran Sosialisasi Penerapan 

GAP Tanaman Buah untuk tanaman semusim dapat dilihat pada lampiran 

1, tanaman tahunan pada lampiran 2 dan florikultura pada lampiran 3. 

 

3. Tempat 

Tempat pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penerapan GAP Buah dan 

Florikultura (lahan belajar) diutamakan kebun percontohan yang telah 

menerapkan cara budidaya yang baik.  

 

4. Materi 
Materi yang akan disampaikan pada Sosialisasi Penerapan GAP Buah dan 

Florikultura terdiri dari :  

a. Materi Pokok  
- Pengenalan secara umum pedoman GAP 

- Pengamatan titik kritis pada tahapan GAP  
- Penggambaran hasil pengamatan 

- Diskusi sub kelompok  
- Presentasi pleno  
- Pencatatan  

 

b. Pengamatan Agroekosistem Lahan Belajar 



Pengamatan agroekosistem pada lahan belajar dilakukan secara berkala. 

Pada kegiatan pengamatan agroekosistem peserta dilengkapi dengan 

blanko pengamatan dapat dilihat pada lampiran 5. 

 

5. Peserta 
Peserta Sosialisasi Penerapan GAP Buah dan Florikultura adalah kelompok 

tani yang berada di daerah kawasan buah dan florikultura yang setiap 

anggotanya sudah memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1) petani tanaman buah dan florikultura yang akan dan siap menerapkan 
GAP,  

2) bisa baca tulis, atau setidaknya dapat mengerti mengikuti materi dengan 
baik 

3) bersedia berperan aktif mengikuti Penerapan GAP Buah dan Florikultura, 

4) sanggup mengikuti dari awal hingga akhir,  
5) berbadan sehat,  

6) mau dan mampu mentransformasikan pengetahu-an dan keterampilan 
yang diperolehnya kepada petani lain,  

7) mampu bekerja secara kelompok.  

 

6. Pemandu Lapang 

Dalam pelaksanaan Penerapan GAP Buah dan Florikultura memerlukan 

seorang pemandu lapang yang bertugas menjadi fasilitator selama kegiatan 

Penerapan GAP Buah dan Florikultura berlangsung yang dilaksanakan 

selama 7 kali pertumbuhan. Pemandu lapang Penerapan GAP Buah dan 

Florikultura adalah : 

a. Pemandu Lapang (PL I) adalah seorang petugas dari Dinas Pertanian 
Propinsi yang bertugas memberikan bimbingan dan pengawalan kepada 
PL II dalam pendampingan penerapan GAP. 

b. Pemandu Lapang (PL II) adalah seorang Petugas Penyuluh Lapang atau 
mantri tani atau Petugas Dinas Kabupaten yang telah mendapatkan 
sosialisasi dan atau mengikuti pelatihan GAP buah dan florikultura, 

tugasnya sebagai pemandu dalam pelaksanaan Sekolah Lapang, 
menguasai prinsip-prinsip partisipatori dan membimbing dalam 

penerapan GAP. 
 

7. Pelaksanaan Penerapan GAP Buah dan Florikultura 

Dalam melakukan pelaksanaan Penerapan GAP Buah dan Florikultura ini 

perlu adanya tahapan antara lain : 

1) Perencanaan Kegiatan 

Tahap awal yang harus dilakukan adalah survei lapangan oleh PL-1 dan 

PL-2 (dan atau petugas yang kompeten yang ditunjuk untuk mewakili), 

untuk mendata calon lokasi dan calon petani peserta Penerapan GAP 

Buah dan Florikultura. Setelah itu dibuatlah kerangka pelaksanaan 

Penerapan GAP Buah dan Florikultura. PL-1 dan PL-2 kemudian 

melakukan koordinasi dengan instansi terkait (Desa, Kecamatan) untuk 



kelancaran pelaksanaan kegiatan Penerapan GAP Buah dan Florikultura, 

lalu merencanakan pelaksanaan pertemuan persiapan di tingkat desa, 

pertemuan persiapan di kelompok tani, dan merencanakan kebutuhan 

akan sarana dan prasarana, bahan dan materi penunjang sosialisasi 

penerapan GAP Buah dan Florikultura. 

Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain: 

 Pendataan calon petani/calon lokasi (CP/CL) 

 Perencanaan biaya Penerapan GAP Buah dan Florikultura 
(menyesuaikan ketersediaan anggaran) 

 Penentuan Waktu Penyelenggaraan 

 

2) Pertemuan Persiapan  
Pertemuan persiapan dilaksanakan di tingkat desa dan tingkat kelompok 

tani.  

a. Pertemuan di Tingkat Desa 
Pertemuan ini diikuti oleh aparat desa, ketua kelompok tani, petugas 

penyuluh, KCD, PL 1, PL 2, dinas pertanian kabupaten, pejabat terkait 

dan tokoh masyarakat terkait.   

Materi yang disampaikan di tingkat desa antara lain : 

- Penjelasan rencana pelaksanaan sosialisasi Penerapan GAP Buah dan 
Florikultura 

- Persiapan lokasi dan calon peserta sosialisasi Penerapan GAP Buah dan 
Florikultura 

- Persiapan pertemuan di tingkat kelompok tani 

 

b. Pertemuan di Tingkat Kelompok tani 

Pertemuan di tingkat kelompok tani dihadiri oleh para calon peserta 

Penerapan GAP Buah dan Florikultura dan PL 2. Pertemuan di tingkat 

kelompok tani dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali.   

Materi yang disampaikan pada pertemuan pertama antara lain : 

- Penjelasan kegiatan Penerapan GAP Buah dan Florikultura  
- Pemilihan peserta Penerapan GAP Buah dan Florikultura 
- Penentuan tempat dan waktu Penerapan GAP Buah dan Florikultura 

 

Materi yang disampaikan pada pertemuan kedua antara lain : 

- Pendataan dan Pemetaan (menggali potensi masalah dan sumberdaya). 

Pendataan dan pemetaan yang dilakukan meliputi : sarana dan 

prasarana yang dimiliki, permasalahan di lapangan, kondisi sosial 

ekonomi, ketersediaan SDA dan kemampuan SDM. Pendataan dan 

pemetaan dititik beratkan pada aspek prinsip GAP/SOP seperti keadaan 

lahan, keadaan tanaman dan lain-lain.   

- Pemilihan topik khusus 



Pemilihan topik khusus dilakukan oleh peserta penerapan GAP dan 

dipandu oleh PL 2.  Judul topik khusus merupakan hasil diskusi antara 

pemandu dan peserta Penerapan GAP Buah dan Florikultura sesuai 

kebutuhan di lapangan. Topik khusus juga dapat didasarkan pada hasil 

pendataan dan pemetaan yang telah dilakukan sebelumnya.  

Materi topik khusus dapat berubah dari jadwal  yang sudah disepakati, 

jika peserta menemukan permasalahan yang perlu segera dibahas atau 

mempunyai topik lain yang lebih penting atau lebih menarik. Peserta 

dapat memilih topik khusus dari kurikulum yang ada pada Petunjuk 

Lapang.  

- Penyusunan Jadwal Materi Penerapan GAP Buah dan Florikultura 
 

3)     Pembukaan Sosialisasi Penerapan GAP Buah dan Florikultura 
Pembukaan Penerapan GAP Buah dan Florikultura dihadiri oleh Kabid 

yang menangani hortikultura di Dinas Pertanian Propinsi dan 

Kabupaten, pemandu lapang, aparat desa dan peserta Penerapan GAP 

Buah dan Florikultura (menyesuikan ketersediaan anggaran dan dapat 

diwakilkan kepada petugas yang kompeten baik dinas 

propinsi/kabupaten) 

 

4)     Pembagian kelompok 
Dalam pelaksanaan tahapan penerapan GAP Buah dan Florikultura dan 

pengamatan petak studi peserta dibagi menjadi kelompok yang lebih 

kecil (sub kelompok).   

 

5)     Tahapan Penerapan GAP Buah dan Florikultura 
Materi Penerapan GAP Buah disampaikan secara bertahap setiap kali 

pertemuan. Pada setiap materi Penerapan GAP dibahas juga tentang 

pencapaian komponen dari setiap kegiatan atau tahapan budidaya 

tanaman buah dan florikultura.  Penyampaian setiap tahapan GAP/SOP 

tanaman buah dan florikultura dilakukan dengan cara belajar lewat 

pengalaman atau praktek secara langsung agar peserta memahami dan 

dapat lebih mudah dalam penerapannya.   

 

6)      Pencatatan 
Kegiatan pencatatan (record keeping) dilakukan pada setiap tahapan 

GAP/SOP. Tujuan dari kegiatan pencatatan adalah untuk memudahkan 

penelusuran semua aktivitas produksi dan dapat melacak kembali bila 

terjadi masalah. 

 

7)      Petak Studi  



Petak studi sebagai sarana belajar GAP/SOP merupakan kebun milik 

petani yang pengelolaannya berdasar pada prinsip-prinsip GAP/SOP. 

Jumlah tanaman akan dirinci lebih lanjut pada masing-masing 

petunjuk lapang komoditas buah dengan mengacu pada pedoman SOP 

komoditas buah dan florikultura  yang sudah disusun. 

 

8)     Pengamatan (tahapan GAP/SOP dan petak studi). 

Peserta Penerapan GAP Buah dan Florikultura  melakukan kegiatan 

pengamatan pada setiap kegiatan tahapan GAP/SOP dan petak studi 

dan dilanjutkan dengan penggambaran, diskusi/ analisa dan 

menyimpulkan.   

Beberapa hal yang perlu dijadikan parameter pengamatan adalah 

pertumbuhan  tanaman (jumlah daun/tunas/bunga/buah), OPT, 

sarana dan prasarana yang tersedia di pertanaman (kondisi mulsa, 

sumber air dan sarana pengairan, dsb); Kondisi lingkungan pertanaman 

(suhu dan kelembaban udara, kelembaban tanah, kebersihan lahan, 

dsb).  

 

9)      Penggambaran Hasil Pengamatan  
Hasil pengamatan pada tahapan Penerapan GAP Buah dan Florikultura 

dan petak studi supaya lebih menarik maka hasil pengamatan 

dituangkan dalam bentuk gambar dengan menggunakan kertas dan 

pensil warna secara ringkas, jelas dan informatif.  

 

 

Penggambaran dapat berupa : 

a) Gambar tanaman lengkap  
b) Gambar sarana prasarana yang berada di petak tersebut (net, 

rumah kebun, selang, blower, saluran irigasi/drainase, dll) 
c) Gambar keadaaan cuaca pada saat pengamatan (hujan, berawan, 

cerah) dan ditulis di samping kanan atas kertas gambar 

d) Gambar tanaman yang cacat/rusak 
e) Gambar OPT (hama dan penyakit) dan musuh alami  

f) Gambar gulma  
g) Gambar perlakuan petani yang pernah dilakukannya (pemupukan, 

penyemprotan, dan penyiangan) 

 

Eksplorasi dalam bentuk gambar inilah yang menjadi bahan diskusi 

dalam sub kelompok mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kaidah 

GAP budidaya tanaman buah dan florikultura. 

 

10) Diskusi Sub Kelompok  



Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kesimpulan 

sebagai dasar pengambilan keputusan pengelolaan lahan untuk waktu 

selanjutnya. Secara umum isi diskusi sub kelompok mencakup hal-hal 

yaitu APA, DIMANA, MENGAPA, BAGAIMANA dan pertanyaan-

pertanyaan lain yang berkembang sesuai kondisi pertanaman yang 

dikaji berdasarkan penggambaran hasil pengamatan. 

11) Presentasi dan Diskusi Pleno 
Setiap sub kelompok, diwakili salah seorang anggotanya (bergilir setiap 

minggu), mengemukakan hasil temuan sub kelompoknya (mengupas 

gambar) kemudian didiskusikan atau dibahas bersama. Pemandu 

hanya berfungsi sebagai fasilitator agar diskusi dapat berjalan secara 

dinamis, menarik dan memperoleh kesimpulan sebagai dasar dalam 

membuat keputusan bersama untuk melakukan tindakan-tindakan 

yang berkaitan dengan penerapan GAP budidaya tanaman buah.  

 

Setelah presentasi dan diskusi pleno, gambar, disimpan sebagai bahan 

untuk pertimbangan hasil diskusi pertemuan berikutnya. 

 

12) Dinamika Kelompok 
Dinamika kelompok bertujuan antara lain mempererat hubungan atau 

kerjasama antara peserta, memancing kreatifitas, penyegaran suasana, 

memperlancar komunikasi, latihan pemecahan masalah dan 

pengambilan keputusan secara berkelompok.  

 

 

 

13) Uji Ballot Box  
Uji ballot box dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu ballot box test awal 

dan test akhir.  Ballot box test awal berguna untuk mengetahui sejauh 

mana tingkat pengetahuan peserta dan materi pelatihan yang perlu 

mendapat tekanan lebih pada pelaksanaan Penerapan GAP Buah dan 

Florikultura. Sedangkan ballot box test akhir dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana pelaksanaan Penerapan GAP Buah dan 

Florikultura sudah diketahui oleh peserta. Tata cara uji Ballot Box dapat 

dilihat lampiran 6.   

 

Nilai hasil ballot box ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi 

pelaksanaan Penerapan GAP Buah dan Florikultura. Dalam Penerapan 

GAP Buah dan Florikultura, seluruh proses Uji Ballot Box meliputi 

persiapan materi, pelaksanaan dan penghitungan hasil pengisian, 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemandu Lapang. 

 



Tes tertulis minimal dilaksanakan 2 kali yaitu sebelum pelaksanaan 

penerapan GAP dan akhir pelaksanaan penerapan GAP. Test tertulis 

bertujuan untuk mengetahui sejaumana pengetahuan peserta 

mengenai GAP dan prinsip-prinsip jaminan mutu dan keamanan 

pangan serta budidaya buah yang baik dan benar.   

 

14) Rencana Tindak Lanjut 

Kegiatan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dimaksudkan agar peserta 

belajar dan terlatih memberikan respon pada setiap kegiatan yang telah 

dilakukan untuk mengembangkan cara berfikir untuk memperoleh 

gagasan-gagasan baru, sehingga pelaksanaan Penerapan GAP Buah 

dan Florikultura akan berjalan dinamis. 

Kegiatan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dilaksanakan pada setiap 

pertemuan Penerapan GAP Buah dan Florikultura (mingguan) dan di 

akhir pelaksanaan Penerapan GAP Buah dan Florikultura (pasca 

Penerapan GAP Buah dan Florikultura).  Hasil dari Rencana Tindak 

Lanjut mingguan diantaranya dapat menjadi masukan untuk materi 

topik khusus pada minggu berikutnya.   

 

Kegiatan Rencana Tindak Lanjut (RTL) di akhir pelaksanaan Penerapan 

GAP Buah dan Florikultura merupakan rangkuman rencana tindak 

lanjut dari awal pertemuan sampai akhir Penerapan GAP Buah dan 

Florikultura selama 1 musim tanam/panen. Hasil rangkuman 

rangkuman tersebut dipresentasikan pada acara temu lapang (field 

day). 

15) Temu Lapang (field day) 
Temu lapang (field day) merupakan pertemuan dilapang untuk 

mensosialisasikan dan mempresentasikan kegiatan Penerapan GAP 

Buah dan Florikultura dari awal sampai dengan akhir. Kepada seluruh 

peserta Penerapan GAP Buah dan Florikultura di dalam pelaksanaan 

field day dapat juga mengundang petani lainnya yang belum mengikuti 

Penerapan GAP Buah dan Florikultura. 

 

16) Bimbingan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

a. Bimbingan dan monitoring  
Bimbingan dan monitoring dilaksanakan oleh Dinas Pertanian 

Kabupaten/Kota; Dinas Pertanian Propinsi dan Direktorat Jenderal 

Hortikultura c.q Direktorat Buah dan Florikultura. Hal ini 

dimaksudkan untuk membimbing dan memantau pelaksanaan        

Penerapan GAP Buah dan Florikultura agar kegiatan tersebut dapat 

terlaksana dengan lancar dan mencapai tujuan maupun sasaran 

yang ditetapkan. Beberapa hal yang dipantau adalah materi sekolah 

lapang, kapasitas pemandu lapang, respon dan perubahan sikap 

peserta setelah penerapan GAP.   



 

 

 

b. Evaluasi  
Evaluasi dapat dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pada pertengahan 
dan pada akhir pelaksanaan Penerapan GAP Buah dan Florikultura, 
melalui penyebaran kuesioner maupun wawancara langsung dengan 
peserta.  Evaluasi pada pertengahan kegiatan dimaksudkan untuk 
memperoleh masukan/saran dari peserta tentang segala sesuatu 
yang berhubungan dengan pelaksanaan penerapan GAP dan segera 
ditindaklanjuti pada pertemuan berikutnya. Sedangkan evaluasi di 
akhir penerapan GAP dimaksudkan untuk membahas pelaksanaan 
kegiatan dari pertemuan awal sampai akhir dan hasil evaluasi 
tersebut ditulis dalam laporan sebagai bahan penyempurnaan.   

 

c. Laporan  
Kegiatan Penerapan GAP Buah dan Florikultura dibuat secara 
berjenjang dari pelaksana terbawah hingga tingkat penanggung 
jawab paling atas. Laporan tertulis dibuat dan disampaikan pada 
akhir kegiatan, sedangkan laporan perkembangan dapat 
disampaikan melalui media sosial kepada penanggungjawab kegiatan 
secara berjenjang termasuk Direktorat Buah dan Florikultura setiap 
kemajuan  pelaksanaan kegiatan. 

 

 

 

 

BAB IV 

P E N U T U P 

 

 Sosialisasi Penerapan GAP Buah dan Florikultura hanya merupakan salah 

satu cara untuk meningkatkan pemahaman penerapan Good Agricultural 

Practices (GAP)/Standard Operating Procedure (SOP) bagi petani/produsen buah 

dan florikultura melalui pengamatan, pencatatan, analisa, diskusi dan 

menyimpulkan permasalahan di lapang serta menentukan langkah untuk 

mengatasinya.  

Pedoman Pelaksanaan kegiatan Penerapan Good Agricultural Practices 

(Penerapan GAP Buah dan Florikultura) sebagai acuan dalam pelaksanaan 

Penerapan GAP Buah dan Florikultura agar tercapai tujuan Penerapan GAP 

Buah dan Florikultura tersebut.   

Dalam pelaksanaannya di lapang perlu disesuaikan dengan jenis 

komoditas buah (semusim atau tahunan) dan florikultura, serta kondisi sosial 



petani setempat. Dalam pelaksanaannya, Penerapan GAP Buah dan Florikultura 

ini tidak akan bermakna, apabila  para peserta Penerapan GAP Buah dan 

Florikultura tidak berpartisipasi secara aktif  selama pelaksanaan kegiatan.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 1. 

Jadwal Pelaksanaan Penerapan GAP Buah dan Florikultura Tanaman Buah 

Semusim 

 

Pertemuan  Jadwal Kegiatan  Bobot 

Pertemuan I Pendalaman prinsip-prinsip GAP 

 Pengertian GAP,  
 Pengisian form,  

 Orientasi lapangan,  
 Pencatatan, 
 Dinamika Kelompok 

 Pre-test uji Ballot box 
 Topik khusus (sesuai 

kesepakatan kelompok) 
 Rencana Tindak Lanjut 

5 

Pertemuan II Aspek Lahan  

 Bebas bahan berbahaya 
limbah B3 

10 



Pertemuan  Jadwal Kegiatan  Bobot 

 Kemiringan lahan >30% 
 Pencatatan 
 Dinamika Kelompok 

 Topik khusus (sesuai 
kesepakatan kelompok) 

 Rencana Tindak Lanjut 

Aspek Perbenihan 
 Benih varietas unggul 

komersial, 
 Sertifikat benih  

 Label  
 Pencatatan 
 Dinamika Kelompok 

 Topik khusus (sesuai 
kesepakatan kelompok) 

 Rencana Tindak Lanjut 

5 

Pertemuan 

III 

Aspek Penanaman  
 Lubang tanam 

 Jarak tanam  
 Pencatatan 
 Dinamika Kelompok 

 Topik khusus (sesuai 
kesepakatan kelompok) 

 Rencana Tindak  Lanjut 

10 

Pertemuan 

IV 

Aspek Pemeliharaan  

 Pemangkasan  
 Penjarangan 
 Pembungaan  

 Pencatatan 
 Dinamika Kelompok 
 Topik khusus (sesuai 

kesepakatan kelompok) 
 Rencana Tindak lanjut 

15 

Aspek Pengairan 
 Air tidak mengandung limbah 

B3 
 Pencatatan 
 Dinamika Kelompok 

 Rencana Tindak lanjut 

10 

Aspek Pemupukan  

 Tidak menggunakan tinja 
manusia  

 Pupuk disimpan terpisah dari 

ruang penyimpanan 
 Pencatatan 

 Dinamika Kelompok 
 Rencana Tindak Lanjut 

10 

Pertemuan V Aspek Pengendalian OPT (Agens 
Hayati) 

15 



Pertemuan  Jadwal Kegiatan  Bobot 

 Kompetensi pelaku usaha 
 Pestisida tidak kadaluarsa 
 Penyimpanan terpisah 

 Pencatatan 
 Dinamika Kelompok 
 Topik khusus (sesuai 

kesepakatan kelompok) 
 Rencana Tindak Lanjut 

Pertemuan 

VI 

Aspek Panen  
 wadah bersih dan tidak 

tercemar 
 Pencucian hasil panen 

menggunakan air bersih 

 Pencatatan 
 Dinamika Kelompok 
 Topik khusus (sesuai 

kesepakatan kelompok) 
 Rencana Tindak Lanjut 

10 

Aspek Alat dan Mesin  
 Pencatatan 

 

Aspek Pemeliharaan Lingkungan  
 Pencatatan 

 

Aspek Keselamatan Tenaga Kerja  
 Pencatatan 

 

Post-test uji Ballot box   

Pertemuan 

VII 

Farm Field Day 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2. 

Jadwal Pelaksanaan Penerapan GAP Buah dan Florikultura Tanaman Buah 

Tahunan 

 



Pertemuan  Jadwal Kegiatan  Bobot 

Pertemuan I Pendalaman prinsip-prinsip GAP 
 Pengertian GAP,  
 Pengisian form,  

 Orientasi lapangan,  
 Pencatatan, 
 Dinamika Kelompok 

 Pre-test uji Ballot box 
 Topik khusus (sesuai 

kesepakatan kelompok) 
 Rencana Tindak Lanjut 

5 

Pertemuan II 

 

 

 

Aspek Pemeliharaan  
 Pemangkasan  
 Penjarangan 

 Pembungaan  
 Pembrongsongan 

 Pencatatan 
 Dinamika Kelompok 
 Topik khusus (sesuai 

kesepakatan kelompok) 
 Rencana Tindak lanjut 

20 

Pertemuan 

III 

 

Aspek Pengairan 
 Air tidak mengandung limbah 

B3 

 Pencatatan 
 Dinamika Kelompok 

 Rencana Tindak lanjut 

10 

Pertemuan 

IV 

Aspek Pemupukan  
 Tidak menggunakan tinja 

manusia  
 Pupuk disimpan terpisah dari 

ruang penyimpanan 
 Pencatatan 
 Dinamika Kelompok 

 Rencana Tindak Lanjut 

20 

Pertemuan V Aspek Pengendalian OPT (Agens 

Hayati) 
 Kompetensi pelaku usaha 
 Pestisida tidak kadaluarsa 

 Penyimpanan terpisah 
 Pencatatan 

 Dinamika Kelompok 
 Topik khusus (sesuai 

kesepakatan kelompok) 

 Rencana Tindak Lanjut 

20 

Pertemuan 

VI 

Aspek Panen  

 wadah bersih dan tidak 
tercemar 

 Pencucian hasil panen 

menggunakan air bersih 
 Pencatatan 

15 



Pertemuan  Jadwal Kegiatan  Bobot 

 Dinamika Kelompok 
 Topik khusus (sesuai 

kesepakatan kelompok) 

 Rencana Tindak Lanjut 

Aspek Alat dan Mesin  

 Pencatatan 

 

Aspek Pemeliharaan Lingkungan  

 Pencatatan 

 

Aspek Keselamatan Tenaga Kerja  
 Pencatatan 

 

Post-test uji Ballot box   

Pertemuan 

VII 

Farm Field Day 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3. 

Jadwal Pelaksanaan Penerapan GAP Buah dan Florikultura Tanaman 

Florikultura 

 

 

Pertemuan  Jadwal Kegiatan  Bobot 

Pertemuan I Pendalaman prinsip-prinsip GAP 
 Pengertian GAP,  
 Pengisian form,  

 Orientasi lapangan,  

5 



Pertemuan  Jadwal Kegiatan  Bobot 

 Pencatatan, 
 Dinamika Kelompok 
 Pre-test uji Ballot box 

 Topik khusus (sesuai 
kesepakatan kelompok) 

 Rencana Tindak Lanjut 

Pertemuan II Aspek Lahan dan Penyiapan 
Rumah Lindung 

 Bebas bahan berbahaya 
limbah B3 

 Kemiringan lahan >30% 
 Rumah lindung dan 

sarananya 

 Pencatatan 
 Dinamika Kelompok 

 Topik khusus (sesuai 
kesepakatan kelompok) 

 Rencana Tindak Lanjut 

10 

Aspek Perbenihan 
 Benih varietas unggul 

komersial, 
 Sertifikat benih  
 Pemilihan benih/varietas 

 Pengeluaran planlet dari 
botolan 

 Label  
 Pencatatan 
 Dinamika Kelompok 

 Topik khusus (sesuai 
kesepakatan kelompok) 

 Rencana Tindak Lanjut 

5 

Pertemuan 

III 

Aspek Penanaman  
 Lubang tanam/pot 

 Jarak tanam  
 Penopang tanaman 

 Pencatatan 
 Dinamika Kelompok 
 Topik khusus (sesuai 

kesepakatan kelompok) 
 Rencana Tindak  Lanjut 

10 

Pertemuan 

IV 

Aspek Pemeliharaan  
 Pemangkasan/perompesan 

daun  

 Penjarangan 
 Sanitasi/pengendalian gulma 
 Perundukan 

 Pembungaan  
 Pewiwilan bunga 

 Pencatatan 
 Dinamika Kelompok 

15 



Pertemuan  Jadwal Kegiatan  Bobot 

 Topik khusus (sesuai 
kesepakatan kelompok) 

 Rencana Tindak lanjut 

Aspek Pengairan 
 Air tidak mengandung limbah 

B3 
 Pencatatan 
 Dinamika Kelompok 

 Rencana Tindak lanjut 

10 

Aspek Pemupukan  

 Tidak menggunakan tinja 
manusia  

 Pupuk disimpan terpisah dari 

ruang penyimpanan 
 Pencatatan 

 Dinamika Kelompok 
 Rencana Tindak Lanjut 

10 

Pertemuan V Aspek Pengendalian OPT (Agens 
Hayati) 
 Pengenalan musuh alami 

 Perbanyakan agens hayati 
 Kompetensi pelaku usaha 
 Pestisida tidak kadaluarsa 

 Penyimpanan terpisah 
 Pencatatan 

 Dinamika Kelompok 
 Topik khusus (sesuai 

kesepakatan kelompok) 

 Rencana Tindak Lanjut 

15 

Pertemuan 

VI 

Aspek Panen  

 wadah bersih dan tidak 
tercemar 

 Pencucian/pembersihan hasil 

panen menggunakan air bersih 
 Pencatatan 

 Dinamika Kelompok 
 Topik khusus (sesuai 

kesepakatan kelompok) 

 Rencana Tindak Lanjut 

10 

Aspek Alat dan Mesin  

 Pencatatan 

 

Aspek Pemeliharaan Lingkungan  

 Pencatatan 

 

Aspek Keselamatan Tenaga Kerja  

 Pencatatan 

 

Post-test uji Ballot box   

Pertemuan 

VII 

Farm Field Day 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4. 

 

Daftar Kegiatan Pertemuan Penerapan GAP Buah 

 

No Acara Kegiatan Waktu 

(menit) 

1. Pengantar pertemuan 5 

2. Pengamatan kondisi lapang   60 

3. Kerja Lapangan  90 

4. Penggambaran hasil pengamatan  30 

5. Diskusi sub kelompok dan 

Presentasi pleno  

60 

6. Pembahasan titik kritis GAP 

(tutorial)  

7 

7. Dinamika kelompok   15 

8. Evaluasi dan rencana tindak lanjut 

pertemuan lanjutan  

15 

 Jumlah 335 

 

Catatan : Setiap kegiatan harus melakukan pencatatan 



Lampiran 5. 

Daftar Pengamatan Agroekosistem 

 

No Agroekosistem Pertemuan 

I II III IV V V
I 

VI
I 

1 Tanah :        

 - Jenis Tanah        

 - Kelembaban Tanah        

 -Tekstur Tanah        

 - pH Tanah        

 - Air Tanah        

 ..........        

2 Topografi Lahan        

 - Ketinggian Tempat 
(dpl) 

       

 - Datar        

 - Miring         

 - Berbukit        

 ..........        

3 Air :        

 - Hari Hujan (kali)        

 - Curah Hujan (mm)        

 - Air Tanah        

 ..........        

4 Udara :        

 - Temperatur (◦C)        

 - Kelembaban Udara        

 ..........        

5 Cahaya :        

 - Intensitas Cahaya        

 ..........        

               

Catatan :  Informasi dapat diperoleh dari sumber data sekunder (informasi 
pertanian daerah setempat) 



   Lampiran 6 

 

Tata Cara Uji Ballot Box 

 

I. Latar belakang 

Ballot box atau kotak jawaban merupakan sebuah metode yang telah 
dipopulerkan bersamaan dengan penyelenggaran sekolah lapang 

pengendalian hama dan penyakit atau dikenal dengan SL PHT. Metodenya 
yang lebih aspiratif dan bersifat bottom up menjadikan metode ini sangat 

sesuai untuk diaplikasikan pada model-model sekolah lapang lain, 
pelatihan, transfer pengetahuan teknologi termasuk upaya penerapan good 
agricultural practices (GAP) pada kelompok tani buah dan florikultura di 

lapangan. 

Metode ini merupakan salah satu bentuk test atau pengujian untuk calon 

peserta penerapan GAP. Pelaksanaan ballot box umumnya dilakukan dua 
kali yaitu ballot box test awal dan test akhir.  

Test awal ballot box digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana 
tingkat pengetahuan peserta dan substansi/materi yang perlu mendapat 
perhatian. Nilai dari test ballot box diawal ini dijadikan rujukan untuk 

merumuskan atau merencanakan materi/subtansi yang perlu mendapat 
penekanan lebih dalam pelaksanaan penerapan GAP materi dibanding 

substansi/materi lainnya. Sedangkan test akhir ballot box dimaksudkan 
untuk mengetahui sampai sejauh mana materi/substansi yang didiskusikan 
dalam penerapan GAP diketahui/kuasai oleh peserta penerapan GAP 

sekaligus sebagai bahan mengevaluasi pelaksanaan penerapan GAP secara 
komprehensif  

Seluruh proses pelaksanaan test  ballot box baik di awal maupun di akhir 
difasilitasi atau disediakan oleh pemandu (fasilitator) mulai dari preparasi 
atau penyiapan bahan/alat test, me-moderator-i pelaksanaan test hingga 

menjadi evaluator hasil test. Sementara untuk peserta test ballot box 
sebaiknya juga telah memiliki pengetahuan/kemampuan terhadap 

substansi yang akan digunakan dalam test ballot box maupun tema umum 
sekolah lapang meski sifatnya masih sangat dasar. Selain itu, pada 

gilirannya peserta sekolah lapang hendaknya dapat mencoba untuk 
menyusun rencana pelatihan penerapan GAP sesuai dengan  hasil test ballot 
box. 

 

II. Tujuan  

Calon pemandu dapat mempersiapkan, membuat, menyelenggarakan dan 
menilai hasil pelaksanaan test ballot box sekaligus membantu peserta 
kegiatan dalam memformulasikan program/kegiatan dalam penerapan GAP. 

 

III. Waktu 

Waktu yang dibutuhkan untuk test ballot box  baik untuk test awal maupun 
test akhir adalah 120 menit efektif.  Masing-masing test membutuhkan 



waktu 60 menit. Proporsi waktu pelaksanaan ballot box ini meliputi 30 menit 
membuat soal dan jawaban oleh peserta, 10 menit untuk menjawab soal dan 

20 menit menghitung serta membuat rumusan umum hasil test. Jumlah 
waktu ini tidak termasuk waktu penyiapan media test dan  penyusunan 
tindak lanjut hasil test secara lebih rinci/operasional. 

 

 

IV. Bahan-bahan 

Kotak kardus, potongan kertas, pen/spidol, selotip dan lain sebagainya. 

 

V. Langkah-langkah 

a. Membagi peserta dalam 5 kelompok kelompok kecil. Masing-masing 

kelompok memiliki 5 kotak/kardus. Selain itu, masing-masing kelompok 
mendapat 125 potongan kertas. Sehingga seluruhnya membutuhkan 
kotak kardus sejumlah 25 kotak dan 625 potongan kertas. 

b. Selanjutnya, setiap kelompok membuat 25 pertanyaan (satu kardus lima 
pertanyaan), lengkap dengan pilihan jawaban dari pertanyaan tersebut. 
Masing-masing pertanyaan hendaknya disediakan 3 pilihan jawaban dan 

salah satunya merupakan jawaban yang benar oleh kelompok yang 
membuat pertanyaan. Pertanyaan yang dibuat menyangkut segala 

sesuatu yang diatur dalam penerapan GAP seperti Aspek Pemilihan  Lokasi 
Lahan; Benih; Pupuk dan Bahan tambahan tanah; Air; Bahan Kimia 
(termasuk pestisida); Panen Alat, Kemasan dan Bahan pada Proses Panen 
dan Lepas Panen; Bangunan dan Struktur pada Proses Panen dan Lepas 
Panen; Penyimpanan dan pengangkutan; Limbah dan Efisiensi Energi ; 
Lingkungan Kerja; Kesehatan Pekerja; Kesejahteraan Pekerja; Penelusuran 
balik dan Dokumentasi dan Pencatatan. 

c. Pertanyaan dan jawaban dari masing-masing kelompok selanjutnya 

ditempel pada ke-5 kotak kelompok tersebut. Dan pada saat yang 
bersamaan, seluruh peserta penerapan GAP  yang tergabung dalam 

kelompok-kelompok mendapatkan potongan kertas untuk menulis 
jawaban dari setiap pertanyaan yang telah dibuat.  

d. Seluruh peserta diminta untuk menjawab semua pertanyaan yang ada 

dengan pilihan jawaban yang menurut masing-masing peserta paling 
benar. Pilihan jawaban selanjutnya ditulis dan dimasukkan dalam kotak 
pertanyaan masing-masing. 

e. Setelah seluruh peserta memberikan jawabannya, maka selanjutnya 
dilakukan penghitungan atas jawaban yang benar dan salah. Penentuan 

benar atau salah atas jawaban merujuk kunci jawaban yang telah dibuat 
oleh kelompok pembuat soal.   

f. Hasil penghitungan yang meliputi jumlah jawaban yang benar dan salah 

dalam setiap box selanjutnya direkap dan dicatat hasilnya. 

g. Pemandu/fasilitator selanjutnya membantu peserta calon pemandu untuk 
menganalisis hasil dari proses ballot box. Selanjutnya gunakan matriks 

untuk memudahkan mengidentifikasi tindakan atau hal-hal penting yang 



perlu segera ditindaklanjuti dari hasil/temuan ballot box pada kegiatan 
penerapan GAP lebih lanjut. 
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