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Pembibitan dilakukan diawal dengan menggunakan 

bibit standar dari Belanda 

 

Tanah Hidroponik disiapkan, bibit diletakan ditanah hidroponik yang sudah 

dilubangi sebanyak 6 buah dengan jarak setiap lubangnya 1-2 cm 

3. HASIL PENELITIAN 

3.1. Proses penanaman selada romaine dari pembibitan hingga siap untuk 

dipenyimpanan, dan didistribusikan 

Berikut adalah proses penanaman Selada berjenis Romanie dari awal hingga siap sampai 

ke tangan konsumen, selama 5 hari waktu pertumbuhan. 

 

 

  

Bibit selada tumbuh menjadi tunas kecil dengan diberi air dengan jumlah yang sedikit 

sekitar diatas 250 ppm dihitung dari berat tanah, dan didiamkan selama kurang lebih 

semalam hingga beberapa hari. Setiap subuh jam 05.00 air diganti secara berkala 

  

Selada bila sudah agak besar berukuran sekitar 5 – 10 cm, kemudian masuk ke tahap 

peremajaan dimana tanah hidroponik yang sudah ada seladanya dipotong-potong kembali 

menjadi 1 bagian dan dipindahkan ke talang berisi air dengan suhu sebesar 18 - 25ºC , dan 

kelembaban sebesar 70% yang berasal dari air mengalir. 

Bersambung 

disebaliknya 
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Selada kemudian dikemas ada yang masih ditaruh dibox, ada yang dikemas langsung di 

plastik dan ada yang diolah lagi menjadi berbagai macam produk olahan selada seperti mix 

salad, dan salad dressing, semua produk tersebut nantinya akan didistribusikan di tempat 

kios HAB itu sendiri (di ruang penyimpanan), kios Granari Semarang, dan supermarket 

seperti Transmart. Konsumen bisa langsung membeli bila selada sudah ditempatkan pada 

kios-kios tersebut. 

   

Setelah 3 hari selada tumbuh besar yaitu sekitar 20 – 25 cm, selada dibawa ke ruang 

packing untuk nantinya siap dikemas, sebelum dikemas selada tidak ada analisa secara 

detail menggunakan alat, melainkan hanya dilihat saja dengan kasat mata, dan dicuci. 

  

Sambil menunggu agar selada tersebut tumbuh besar, selada 

tersebut sambil setiap harinya dicek apakah ada yang daunnya 

layu atau tidak oleh petugas kebun dan juga dilakukan 

pengecekan pH air secara berkala yaitu berkisar antara 6-7 

Lanjutan dari halaman sebelumnya 
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3.2. Hasil Observasi Lapangan 

Berikut adalah hasil pengamatan penerapan Good Agriculture Practices dan Good 

Handling Practices pada dua tempat yaitu PT. Hidroponik Agrofarm, Bandungan, dan 

Kios Granari Fresh, Semarang.  

 

3.2.1. Tabel Pertanyaan Umum - Implementasi Program Keamanan Pangan – Good 

Agricultural Practices dan Good Handling Practices 
 

Tabel 4. Checklist Implementasi Program Keamanan Pangan 

Pertanyaan Poin Daftar 

Periksa 

Poin 

HAB 

Daftar 

Periksa 

Poin 

Granari 

Keterangan 

Program keamanan pangan yang 
terdokumentasimenggabungkan 
GAP dan / atau GHP 
telahdiimplementasikan. 

- - - Belum ada dokumen 

resmi untuk GAP 

dan GHP 

Operasi telah menunjuk seseorang 

untuk menerapkan dan 

mengawasi Program 

Keamanan Pangan yang telah 

mapan 

- - - Belum ada operasi 

yang menunjuk 

keamanan pangan 

yang ada 

Sebuah program traceability 
didokumentasikan telahDidirikan 

15 15 15 Dokumen sudah 

terlaksana pada 

tempat kedua 

Operasi telah melakukan "mock 

recall" yang terbukti efektif 
10 10 10 Sudah teraksana 

dengan baik di dua 

tempat 

Air minum tersedia untuk semua 
pekerja 

10 10 5 Digranari air yang 

tersedia hanya ada 

dibagian kantor 

pemasaran saja 

Semua karyawan dan semua 
pengunjung ke lokasi adalahharus 
mengikuti sanitasi dan kebersihan 
yang benar 

10 10 10 Di dua tempat sudah 

terlaksana dengan 

baik 

Pelatihan sanitasi dan kebersihan 

yang layak praktik disediakan 

untuk semua staf. 

15 15 15 Sudah dilakukan 

pelatihan dengan 

baik di dua tempat 

tersebut. 

Karyawan dan pengunjung 

mengikuti praktik kebersihan / 

sanitasi yang baik 

15 7,5 15 Pada HAB, 

kadangkala ada 

pengunjung yang 

diundang melakukan 

praktik kebersihan / 

sanitasi yang baik 

Karyawan yang menangani atau 
mengemas hasil panen mencuci 

10 5 10 Di HAB masih ada 

beberapa karyawan 
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Pertanyaan Poin Daftar 

Periksa 

Poin 

HAB 

Daftar 

Periksa 

Poin 

Granari 

Keterangan 

tangan sebelum mulai 

atau kembali bekerja 
(khusus anak 

magang) yang tidak 

bisa mencuci tangan 

sebelum mulai atau 

kembali bekerja 

Tanda-tanda yang mudah 

dimengerti dipasang untuk 

menginstruksikan karyawan untuk 

mencuci tangan sebelum memulai 

atau kembali bekerja 

10 10 10 Tanda-tanda sudah 

dipasang untuk cuci 

tangan sebelum atau 

kembali bekerja 

Semua fasilitas toilet / kamar kecil / 

sanitasi adalah celan .Mereka 

dilengkapi denganhanduk sekali 
pakai, kertas toilet, sabun tangan, 

atau sabun anti-bakteri dan air 

ptable untuk mencuci tangan. 

10 10 10 Toilet sudah terlihat 

bersih, dan sudah 

dilengkapi dengan 

sabun untuk 

mencuci tangan 

Semua fasilitas toilet / toilet / 

sanitasi lapangan adalahdiservis 
dan dibersihkan secara terjadwal. 

15 0 15 Di HAB 

pemberishan toilet 

tidak dapat 

dijadwalkan 

dibandingkan 

dengan Granari 

Merokok dan makan terbatas pada 

yang ditentukan area terpisah dari 

tempat produk ditangani. 

15 15 15 Semua tempat sudah 

dibebaskan di area 

merokok 

Pekerja dengan penyakit diare atau 

gejala penyakit menular lainnya 

dilarang menangani produk segar. 

5 5 5 Pekerja dengan sakit 

diare sama-sama 

tidak 

direkomendasikan 

bekerja di kedua 

tempat tersebut 

Ada kebijakan yang 
menggambarkan prosedur 

yang tentukan penanganan / 

disposisi produk atau makanan 
permukaan kontak yang 
bersentuhan 
dengan darah atau cairan tubuh 
lainnya. 

10 10 10 Ada penjelasan 

tentang produk yang 

dikonsumsi seperti 

apa yang 

dikonsumsi 

Pekerja diperintahkan untuk 
mencari yang cepat 
perawatan dengan persediaan P3K 

bersih untuk luka, lecet dan cedera 

lainnya. 

15 15 15 Tempat P3K sudah 

tersedia, dan bila 

ada yang terluka 

sudah ada tindakan 

dengan baik 
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Pertanyaan Poin Daftar 

Periksa 

Poin 

HAB 

Daftar 

Periksa 

Poin 

Granari 

Keterangan 

Personil perusahaan atau personel 
yang dikontrak 
yang berlaku sebelum panen dan / 
atau pos yang diatur 
bahan panen 

dilisensikan.Perusahaan personel 

atau personel yang dikontrak 

melamar bahan yang tidak diatur 

telah dilatih 
tentangpenggunaannya dengan 
benar 

10 10 10 Karyawan 

diperusahaan telah 

mendapatkan 

pelatihan dan lisensi 

dari pelatihan itu 

sendiri dengan baik 

SKOR TOTAL 180 147,5 180   
Keterangan : 

- Poin penuh apabila ditempat tersebut seluruhnya sudah melakukan penerapan GAP dan/atau GHP 

secara baik dengan presentase > 90% 

- Poin setengah apabila ditempat tersebut sebagian sudah melakukan penerapan GAP dan/atau GHP 

secara baik dengan presentase 30 – 89% 

- Poin kosong (nol) bila tidak diterapkan GAP dan/atau GHPnya secara baik dengan presentase < 

30% 

(USDA, 2014) 

  
Pada Granari dan HAB, lebih tepatnya skor pada Granari, karena prosedur umum seperti 

contohnya penerapan kebersihan karyawan, telah dilakukan dengan baik. 

  

3.2.2.    Bagian 1 - Tinjauan Pertanian – Good Agricultural Practices 

 

Tabel 5. Checklist kondisi tinjauan pertanian di lapangan 

Pertanyaan Poin Daftar 

Periksa 

Poin 

HAB 

Daftar 

Periksa 

Poin 

Granari 

Keterangan 

Penilaian kualitas air telah 

dilakukan untuk menentukan 

kualitas air yang digunakan 
tujuan irigasi pada tanaman 
yang diterapkan 

15 15 15 Pengecekan kualitas 

udara sudah dilakukan 

dengan tepat sesuai 

dengan pengecekan 

pH yang dilakukan di 

rumah kaca 

Penilaian kualitas air telah 

dilakukan untuk menentukan 

kualitas penggunaan air 

untuk aplikasi kimia atau metode 

fertigasi. 

15 15 15 Kualitas air juga sudah 

sesuai dan sesuai 

untuk pupuk / 

persediaan pupuk pada 

masing-masing tempat 

Jika perlu, langkah-langkah 

diambil untuk melindungi air 
15 15 15 Sudah dilakukan 

dengan baik 

diperusahaan 
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Pertanyaan Poin Daftar 

Periksa 

Poin 

HAB 

Daftar 

Periksa 

Poin 

Granari 

Keterangan 

irigasi dari potensial langsung 
dan non-titik 
kontaminasi sumber. 
Sistem pengolahan limbah 

pertanian / septik sistem 

berfungsi dengan baik dan tidak 

ada bukti kebocoran atau 

limpasan. 

15 15 15 Di kedua tempat 

pengolahan limbah 

sudah dilakukan 

dengan baik 

Tidak ada pembuangan kotoran 
kota / komersial 
fasilitas pengolahan atau TPA 

bahan limbah berdekatan 

dengan pertanian 

10 10 10 Tidak ada fasilitas 

transfer yang dekat 

dengan kebun 

Area produksi tanaman tidak 
terletak di dekat atau 
berdekatan dengan produksi 
susu, ternak, atau unggas 
fasilitas kecuali ada hambatan 
yang memadai. 

15 15 15 Area produksi tidak 

dekat dengan produksi 

ternak, susu, dan 

unggas pada tempar 

kedua 

Laguna pupuk kandang terletak 
dekat atau berdekatan 

dengan area produksi tanaman 

dipertahankan untuk mencegah 
kebocoran / luapan, atau 

tindakan telah dilakukan diambil 

untuk menghentikan limpasan 

mencemari area produksi 

tanaman. 

10 10 10 Pada kedua tempat 

sudah selesai dengan 

baik 

Kotoran disimpan di dekat atau 
berdekatan dengan 

tanaman area produksi 

terkandung untuk 
mencegahkontaminasi tanaman. 

10 10 5 Ada beberapa kotoran 

yang dikeluarkan pada 

area produksi di 

Granari 

Langkah-langkah diambil untuk 
membatasi aksesternak ke 
sumber atau sistem 

pengiriman air irigasi tanaman 

10 10 10 Pembatasan akses ke 

air sudah diatur 

dengan baik di tempat 

kedua 

Area produksi tanaman 

dimonitor untuk ada atau tanda-

tanda hewan liar atau domestik 
memasuki tanah. 

5 5 5 Area produksi 

dikebun, disterilkan 

dengan baik di tempat 

kedua saat masuk ke 

dalam kebun 

Langkah-langkah diambil untuk 
mengurangi peluanguntuk 
masuknya binatang liar dan / 
atau hewan peliharaan 

5 5 5 Langkah-langkah yang 

sudah diambil untuk 

mengurangi masuknya 

hewan pembohong / 
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Pertanyaan Poin Daftar 

Periksa 

Poin 

HAB 

Daftar 

Periksa 

Poin 

Granari 

Keterangan 

area produksi tanaman. tidak baik ke kebun 

kedua 

Hanya pupuk kompos dan / atau 
yang diperlakukanbiosolids 
digunakan sebagai amandemen 
tanah 

10 0 5 Pada HAB selain 

pupuk kompos, ada 

pupuk lain yang 

digunakan di 

amandemen tanah 

Pupuk kompos dan / atau 
biosolid yang diperlakukan 

adalah diperlakukan dengan 

benar, kompos, atau 
terkenakondisi lingkungan yang 

akan menurunkan tingkat 

patogen yang diharapkan. 

10 10 10 Pada tempat kedua 

pupuk yang dibuat 

kompos 

Pupuk kompos dan / atau 
biosolid yang diperlakukan 

adalah disimpan dengan benar 

dan dilindungi untuk 
meminimalkanrekontaminasi. 

10 10 10 Sudah dilakukan 

pencampuran pupuk 

Laporan analisis tersedia untuk 

kompos pupuk kandang / 

biosolid yang dirawat. 

5 5 5 Ada laporan analisis 

penggunaan Pupuk 

dikedua tempat 

Setiap area produksi 
diidentifikasi atau diberi 
kodememungkinkan 
keterlacakan jika terjadi 
penarikan. 

10 10 10 Sudah dilakukan 

penelusuran dengan 

baik di masing-masing 

kebun 

SKOR TOTAL 190 170 160   
Keterangan : 

- Poin penuh apabila ditempat tersebut seluruhnya sudah melakukan penerapan GAP dan/atau GHP 

secara baik dengan presentase > 90% 

- Poin setengah apabila ditempat tersebut sebagian sudah melakukan penerapan GAP dan/atau GHP 

secara baik dengan presentase 30 – 89% 

- Poin kosong (nol) bila tidak diterapkan GAP dan/atau GHPnya secara baik dengan presentase < 

30% 

(USDA, 2014) 

  
Pada Tabel bagian 1 dalam hal dikebun di atas, skor dari HAB lebih tinggi dibandingkan 

di Granari, hal ini menandakan bahwa HAB dalam perawatan fasilitas dikebun, dan 

airnya cukup baik dibandingkan dengan Granari 

  

3.2.3.    Bagian 2 - Kegiatan Panen di Lapangan – Good Agricultural Practices 

 

Tabel 6. Checklist kondisi kegiatan panen di lapangan 
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Pertanyaan Poin Daftar 

Periksa 

Poin 

HAB 

Daftar 

Periksa 

Poin 

Granari 

Keterangan 

Penilaian pra-panen yang 

terdokumentasi dibuat di area 

produksi tanaman. Risiko 

dankemungkinan sumber 

kontaminasi tanaman dicatat 

dan dinilai. 

15 15 15 Resiko Kontaminasi 

sudah dilakukan 

dengan baik 

Jumlah, kondisi, dan penempatan 

bidang unit sanitasi mematuhi 

negara yang berlaku dan / atau 

peraturan federal. 

10 10 10 Penempatan unit 

sanitasi sudah 

terlaksana dengan 

baik di dua tempat 

berbeda 

Ketika sebelumnyapertanyaan 

dijawab "Tidak Ada" (sanitasi unit 

tidak diperlukan), fasilitas toilet 

sudah siap tersedia untuk semua 

pekerja 

10 10 10 Fasilitas toilet sudah 

tersedia untuk semua 

pekerja 

Unit sanitasi lapangan berada di 

satu lokasi yang meminimalkan 

potensi risiko untuk 

produk kontaminasi dan 

langsung dapat diakses 
untukdiservis 

10 10 10 Unit sanitasi sudah 

siap menghadapi 

kontraksi dengan 

baik di tempat kedua 

Ada rencana tanggapan untuk 

acara a tumpahan besar atau 

kebocoran unit sanitasi lapangan 

atau fasilitas toilet. 

10 10 10 Ada respons lebih 

lanjut baik jika ada 

perbaikan di fasilitas 

toilet 

Semua wadah panen dan 
pengangkutan massalkendaraan 
yang bersentuhan langsung 

dengan produk dibersihkan dan / 

atau disanitasi pada a dasar yang 

dijadwalkan dan dijaga 

sebersih mungkin. 

10 10 10 Wadah dan 

kendaraaan sudah 

bisa semaksimal 

mungkin 

Semua peralatan dan peralatan 
panen tangan(pisau, parang 
pemangkas, dll.) disimpan 

sebagai bersih sebagai praktis 

dan didesinfeksi pada a dasar 

yang dijadwalkan. 

10 10 10 Peralatan untuk 

memanen sudah bisa 

dipindahkan di 

tempat kedua 

Wadah yang rusak diperbaiki 

dengan benar atau dibuang. 
5 0 0 Wadah yang rusak 

tidak diperbaiki, 

diganti diganti 

dengan yang baru 



19 
 

Pertanyaan Poin Daftar 

Periksa 

Poin 

HAB 

Daftar 

Periksa 

Poin 

Granari 

Keterangan 

Peralatan pemanenan dan / atau 

mesin yang bersentuhan dengan 

produk dalamperbaikan yang baik 

10 0 0 Tidak ada peralatan 

khusus yang 

digunakan dalam 

pemanenan 

Bola lampu dan gelas pada 

peralatan panen dilindungi agar 

tidak mencemari produkatau 
bidang dalam hal kerusakan. 

10 0 0 Tidak ada lampu 

mapun kaca yang 

digunakan saat 

dikebun 

Ada prosedur operasi standar 

atau i nstructions pada tindakan 

apa yang harus diambil dalam 

kasus kerusakan kaca / plastik 
dan 
kemungkinan kontaminasi 

selama panen dan operasi 

5 5 5 Ada SOP untuk 

tindakan kerusakan 

kaca dan plastik 

selama panenmaupun 

saat pengemasan 

Untuk produk yang dipanen 
secara mekanis, langkah-langkah 
diambil selama panen untuk 
memeriksa danmenghapus benda 

asing seperti kaca, logam, batu, 

atau benda berbahaya / beracun 
lainnya 

5 5 5 Sudah dilakukan 

dengan baik di 2 

tempat 

Wadah panen, tas jinjing, dll. 

Tidak digunakan untuk membawa 

atau menyimpan barang-barang 
non-produksiselama musim 

panen dan pekerja 

pertaniandiinstruksikan dalam 
kebijakan ini. 

5 5 5 Wadah panen tidak 

digunakan untuk 

menyimpan barang 

lain selama proses 

produksi 

Air yang digunakan untuk produk 
yang dipanen adalahaman secara 
mikroba. 

15 15 15 Air yang digunakan 

sudah dipastikan 

aman dari mikroba 

Upaya telah dilakukan untuk 
menghilangkan 
berlebihankotoran dan lumpur 

dari produk dan / atau wadah saat 

panen. 

5 5 5 Kotoran dan lumpur 

sudah diupayakan 

untuk dihilangkan di 

dalam wadah / wadah 

Alat transportasi digunakan 

untuk bergerak produk dari 

lapangan ke area penyimpanan 

atau penyimpanan area untuk 

pabrik pengolahan yang masuk 

ke kontak dengan produk bersih 

dan dalam kondisi baik 

10 10 0 Transportasi yang 

digunakan selalu 

dicek dan sudah siap 

untuk dikirim ke 

pasar atau toko-toko, 

namun untuk Granari 

sendiri jarang sekali 
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Pertanyaan Poin Daftar 

Periksa 

Poin 

HAB 

Daftar 

Periksa 

Poin 

Granari 

Keterangan 

dilakukan 

pengecekan 

Ada kebijakan di tempat dan 

telah Saya membuat produk yang 

sedang dipanen itudipindahkan 
dari bidang ke area penyimpanan 

atau pemrosesan tanaman 

tertutup selama transportasi 

5 5 5 Produk yang 

dipindahkan dari 

lahan ke 

penyimpanan 

dicakup oleh 

transportasi baik 

Dalam operasi peternakan atau 
paket lapangan, hanya yang baru 

atau wadah sanitasi digunakan 

untuk kemasanproduk. 

10 10 10 Kontainer baru sudah 

digunakan dalam 

mengemas produk 

Bahan kemasan digunakan di 
peternakan atau paket 

lapangan operasi disimpan dan 

dilindungi dengan benardari 
kontaminasi. 

10 2,5 5 Di HAB bahan 

pengemasan ada 

beberapa yang masih 

dibiarkan ditempat 

terbuka atau 

diletakan lagi di atas 

mejapengemasan 

Produk yang keluar dari lapangan 
adalah unikdiidentifikasi untuk 
memungkinkan keterlacakan 

dalam hal penarikan kembali 

10 10 10 Sudah dilakukan 

penelusuran pada 

produk 

TOTAL 185 137.5 130   
Keterangan : 

- Poin penuh apabila ditempat tersebut seluruhnya sudah melakukan penerapan GAP dan/atau GHP 

secara baik dengan presentase > 90% 

- Poin setengah apabila ditempat tersebut sebagian sudah melakukan penerapan GAP dan/atau GHP 

secara baik dengan presentase 30 – 89% 

- Poin kosong (nol) bila tidak diterapkan GAP dan/atau GHPnya secara baik dengan presentase < 

30% 

(USDA, 2014) 

  

Pada tabel 2 di atas mengenai aktivitas di kebun, terlihat di Granari untuk bahan kemasan 

ditempat telah disetujui di HAB, karena di Granari sendiri bahan untuk mengemas 

dikebun, harus mengambil yang baru dikiosnya, sedangkan di HAB, bahan pengemas 

dikebun diletakan sesuai kebun dalam keadaan terbuka, namun tetap bisa terlindungi dari 

udara luar kebun. 

 

3.2.4.    Bagian 3 – Fasilitas Ruang Pengemasan – Good Handling Practices 

 

Tabel 7. Checklist kondisi fasilitas ruang pengemasan 
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Pertanyaan Poin Daftar 

Periksa 

Poin 

HAB 

Daftar 

Periksa 

Poin 

Granari 

Keterangan 

Produk dikirim dari 
lapangan yang diadakan 

di area stage sebelum 

kemasan atau 

pengolahan dilindungi dari 

kemungkinan kontaminasi. 

5 5 5 Produk yang dikirim dari kebun, 

sudah sebisa mungkin 

dihindarkan dari kontaminasi 

Sebelum pengemasan, 
produk disimpan dengan 

benar dan / atau ditangani 

untuk mengurangi 

kemungkinan kontaminasi. 

5 5 5 Produk sudah disiapkan dari 

kontaminasi dengan dilakukan 

pencucian ulang, dan pengecekan 

ulang dalam wadah sebelum 

dimasukkan dalam kemasan 

Sumber air yang 
digunakan dalam operasi 
pengemasan layak 

untuk diminum 

15 15 15 Air yang digunakan 

dalam kemasan dapat diminum 

Jika berlaku, suhu 

pemrosesan air yang 

digunakan di tangki 
pembuangan, flume, dll. 

adalah dipantau 

dandisimpan pada suhu 
sesuai untuk komoditas. 

10 10 0 Pada Granari Suhu tidak terlalu 

signifikan. 

Air pengolahan cukup 
diolahmengurangi 
kontaminasi mikroba 

10 10 10 Air yang diperlukan sudah cukup 

untuk mengurangi kontaminasi 

mikroba pada dua tempat 

Permukaan kontak air, 
seperti bak 

penampungan flume, 

tangki pencuci dan 

pendingin hidro, 

adalah dibersihkan dan / 

atau disanitasi 
berdasarkan jadwal. 

10 10 10 Tanki yangmenyentuh dengan air 

sudah terjadwal dengan baik 

Pengolahan air (tingkat 
kekuatan dan pH) 

dan waktu pemaparan 

dipantau dan fasilitas 
memilikimenunjukkan hal 
itu sesuai untuk produk. 

10 10 10 Pemrosesan udara, dan waktu 

pemuatan udara telah dipantau 

secara maksimal oleh para kru 

kebun 

Permukaan kontak 
makanan dalam kondisi 
baik;dibersihkan dan / atau 
disanitasi sebelum 

digunakan dan log 

pembersihan 
dipertahankan. 

15 15 15 Permukaan pipa yang kontak 

dengan selada dibersihkan setiap 

malam saat loading produk selada 

baru dari kebun 
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Pertanyaan Poin Daftar 

Periksa 

Poin 

HAB 

Daftar 

Periksa 

Poin 

Granari 

Keterangan 

Zona aliran produk 
dilindungi dari 

sumber kontaminasi. 

10 10 10 Zona aliran pada pipa sudah 

terlindungi dari kontaminasi luar 

Air yang digunakan untuk 
pendinginan dan / atau 

membuat es Diminum. 

15 0 0 Tidak tersedia baik di HAB 

maupun digranari 

Es apa pun yang 
digunakan untuk 
mendinginkan 
produkdiproduksi, 
diangkut dan disimpan di 

bawah kondisi sanitasi. 

10 5 5 Es digunakan untuk proses 

pemulihan sudah tersanitasi 

dengan baik, namun untuk 

transportasi es tidak digunakan 

untuk pengiriman 

Fasilitas karyawan (ruang 
ganti, makan siang 

dan area istirahat, dll.) 

bersih dan terletak 

jauh dari daerah 

pengepakan. 

10 10 10 Fasilitas ganti, tempat istirahat 

dan makan jauh dari ruang 

packing baik di HAB maupun di 

Granari 

Ketika ada kebijakan 
tertulis tentang 

penggunaan jala rambut / 

jenggot jenggot di area 

produksi, itu sedang diikuti 

oleh semua karyawan dan 
pengunjung. 

5 5 5 Ada kebijakan tertulis dalam SOP 

tentang penggunaan jala rambut 

Ketika ada kebijakan 
tertulis tentang 
memakai perhiasan di area 

produksi, itu diikuti oleh 

semua karyawan dan 
pengunjung. 

5 5 5 Ada aturan tertulis untuk tidak 

mengenakan perhiasan berlebihan 

pada saat masuk area produksi, 

dan sudah diterima dengan baik 

oleh pekerja dan pengunjung dan 

sudah diikuti dengan baik 

Hanya food grade yang 
disetujui dan diberi 
labelpelumas digunakan 

dalam kemasan peralatan / 

mesin. 

10 10 10 Pelumas untuk beberapa mesin 

yangsudah diruangkemasan sudah 

terstandarisasi dengan baik 

Bahan kimia yang tidak 
disetujui untuk digunakan 
pada produk 

adalah disimpan dan 

dipisahkan dari area 
pengemasan. 

10 10 10 Bahan kimia tidak digunakan 

selama proses penyimpanan 

Lahan tanaman cukup 

bebas sampah dan puing-

puing. 

5 5 2,5 Lahan tanaman sudah bebas dari 

sampah di HAB, namun untuk 

Granari, masih ditemukan ada 

sampah karena pengelolaanya 
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Pertanyaan Poin Daftar 

Periksa 

Poin 

HAB 

Daftar 

Periksa 

Poin 

Granari 

Keterangan 

tidak dijaga oleh petugas 

kebersihan dengan baik 

Lahan tanaman cukup 
bebasgenangan air. 

5 5 5 Lahan tanaman bebas dari 

genangan air manapun 

Tempat sampah luar / 
tempat pembuangan 
sampah adalah ditutup 

atau sedang terletak jauh 

dari fasilitas 

pengepakan pintu masuk 

dan area di sekitar situs 

tersebut adalah cukup 

bersih. 

5 5 5 Wadah pembuangan sampah dari 

tempat kedua, sudah jauh dari 

tempat pengemasan baik di HAB 

maupun di Granari 

Fasilitas pengepakan 
terlampir. 

5 0 5 Tempat packing di HAB sendiri 

tidak dalam keadaan tertutup, 

masih banyak pengunjung 

atau pengunjung yang dengan 

mudah masuk 

tempat packing tanpa seragam, 

jika dibandingkan dengan Granari 

Interior fasilitas 
pengepakan bersih 

dan dikelola dengan tertib. 

5 5 5 Tempat pengepakan terlihat 

bersih, dan diterjemahkan dengan 

baik dan rutin 

Saluran air lantai 
tampaknya bebas dari 
halangan. 

5 5 5 Saluran Air bebas dari halangan 

macam apa pun 

Pipa, saluran, kipas angin 
dan langit-langit sudah 

berakhir operasi 

penanganan makanan, 
bersih. 

5 5 5 Sudah bersih baik diHAB 

maupun di Granari 

Bahan kaca di atas zona 
aliran produk 
adalahterkandung dalam 
kasus kerusakan. 

10 10 10 Bahan kaca yang tidak disetujui 

diproduk yang dikemas, karena 

menyebabkan kerusakan 

Kemungkinan tumpahan 
air limbah 

dicegah mencemari area 

penanganan makanan 

oleh hambatan, saluran air, 

atau jarak yang cukup. 

10 10 10 Tumpahan air limbah sudah bisa 

dicegah dengan penghalang, 

saluran pembuangan, atau jarak 

yang cukup. 

Ada kebijakan yang 
menggambarkan prosedur 

yang tentukan penanganan 

/ disposisi produk 

jadi yang dibuka, tumpah, 

15 15 15 Sudah Ada kebijakan 

Yang Mengenai Prosedur Yang 

menentukan penanganan / 

disposisi Produk Yang Dibuka, 
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Pertanyaan Poin Daftar 

Periksa 

Poin 

HAB 

Daftar 

Periksa 

Poin 

Granari 

Keterangan 

atau bersentuhan dengan 

lantai. 
tumpah, ATAU bersentuhan 

DENGAN Lantai. 

Hanya wadah baru atau 
sanitasi yang 
digunakanuntuk 

mengemas produk . 

10 10 10 Wadah baru selalu digunakan 

dalam mengemas produk 

Palet dan wadah bersih 

dan bersih dalam kondisi 

baik. 

5 5 5 Wadah sudah dalam kondisi 

bersih 

Wadah pengepakan 
disimpan dengan benar 

dan dilindungi dari 

kontaminasi (burung, 

tikus, dan hama lainnya). 

10 10 10 Kontaminasi dari hama seperti 

burung, tikus dapat teratasi 

dengan baik.Karyawan yang 

dapat membantu hal ini 

Langkah-langkah diambil 
untuk mengeluarkan 
hewan atau hama dari 
fasilitas pengemasan dan 
penyimpanan. 

10 10 10 Jika ada hama ada tindakan yang 

dilakukan dalam pengusiran 

hama tersebut 

Ada program pengendalian 
hama yang sudah 
mapanuntuk fasilitas. 

10 10 10 Program Pengendalian Hama ada 

di fasilitas ruangpacking 

Laporan layanan untuk 
program pengendalian 
hama 5 R tersedia untuk 
ditinjau. 

5 5 5 Laporan layanan untuk program 

pengendalian h ama 5 R tersedia 

untuk ditinjau ulang kembali 

Dinding, lantai, dan langit-
langit interiornya 
bagusdirawat dan bebas 
dari retakan besar 

dan celah -celah 

5 5 5 Dinding, lantai, langit-langit 

diterjemahkan dengan baik dari 

retakan karena rayap dan hal lain 

semacamnya 

Catatan disimpan merekam 

sumber produk yang 

masuk dan tujuan produk 

yang masuk dan 
tujuanmemungkinkan 
penelusuran. 

10 10 10 Catatan / catatan disimpan 

untukketerlacakan pada produk 

TOTAL 290 265 245   
Keterangan : 

- Poin penuh apabila ditempat tersebut seluruhnya sudah melakukan penerapan GAP dan/atau GHP 

secara baik dengan presentase > 90% 

- Poin setengah apabila ditempat tersebut sebagian sudah melakukan penerapan GAP dan/atau GHP 

secara baik dengan presentase 30 – 89% 

- Poin kosong (nol) bila tidak diterapkan GAP dan/atau GHPnya secara baik dengan presentase < 

30% 

(USDA, 2014)  



25 
 

Pada tabel bagian 3, tentang ruang packing skor untuk HAB lebih tinggi dibandingkan 

dengan Granari. Hal Penyanyi dikarenakan untuk review telah dipakai 

Ruang kemasan Sendiri Masih tertata HAB dibandingkan Granari, Dimana Tempat 

pengemasan JAUH dari kebun dibandingkan Granari, Dan kemasan baru Selalu 

Disimpan Didalam laci SEBELUM digunakan. 

  

3.2.5. Bagian 4 - Penyimpanan dan Transportasi – Good Handling Practices 
 

Tabel 8. Checklist kondisi tempat penyimpanan dan transportasi 

Pertanyaan Poin Daftar 

Periksa 

Poin 

HAB 

Daftar 

Periksa 

Poin 

Granari 

Keterangan 

Fasilitas penyimpanan 
dibersihkan dan dirawat 
disecara tertib. 

5 5 5 Sudah teratasi dengan baik 

Fasilitas penyimpanan 
massal diperiksa untuk 

orang asing bahan sebelum 

digunakan dan catatan 
dipelihara. 

5 2,5 5 Pada HAB, bahan asing dari 

luar seperti wortel, lobak, 

dan jagung tidak 

memerlukan perincian, 

karena sudah ada kerjasama 

dengan pihak HAB itu 

sendiri 

Ruang penyimpanan, 
bangunan, dan / atau 

fasilitas adalah dipelihara 

dan cukup disegel atau 

diisolasi dan dilindungi dari 

kontaminasi eksternal. 

10 10 10 Ruang penyimpanan, dan 

fasilitas didalamnya 

diisolasi dengan baik. Baik 

di HAB juga di Granari 

Tempat penyimpanan cukup 

bebas dari sampah dan 

puing-puing. 

5 5 5 Lantai penyimpanan, bebas 

dari debu dan kotoran 

Lantai di area penyimpanan 

cukup bebas dari genangan 

air. 

5 5 5 Lantai penyimpanan, bebas 

dari genangan air 

Kemungkinan tumpahan air 

limbah dicegah mencemari 

area penanganan makanan 

oleh hambatan, saluran air, 

atau jarak yang cukup. 

10 10 10 Tumpahan air limbah dijaga 

sebisa mungkin tidak 

tumpah sudah terlaksana 

dengan baik 

Ada kebijakan yang 
menggambarkan prosedur 

yang tentukan penanganan / 

disposisi produk jadi yang 

dibuka, tumpah, atau 

bersentuhan dengan lantai. 

15 15 15 Ada penanganan khusus di 

ruangpenyimpananmengenai 

produk yang tumpah 

Wadah pengepakan 
disimpan dengan benar 
dancukup disegel, untuk 

10 10 10 Wadah bebas dari burung, 

tikus, dan kontaminasi hama 

lainya 



26 
 

Pertanyaan Poin Daftar 

Periksa 

Poin 

HAB 

Daftar 

Periksa 

Poin 

Granari 

Keterangan 

dilindungi dari kontaminasi 
(burung, tikus, hama, dan 

lainnya) kontaminan). 

Palet, kotak palet, tas jinjing, 

dan portabel tempat 

sampah, dll bersih, dalam 
kondisi baik dan 
lakukantidak berkontribusi 
bahan asing pada produk. 

5 5 5 Kotak / wadah selada tidak 

mengandung bahan lain 

yang mempengaruhi produk 

selada 

Produk disimpan di luar 
dalam tas jinjing, truk, 

tempat sampah, wadah lain 

atau di tanah dalam jumlah 

besar adalah tertutup dan 

dilindungi dari kontaminasi. 

10 10 10 P ada saat distribusi, produk 

disimpan di luar di 

penyangga, truk, tempat 

sampah, wadah lain atau di 

tanah dalam jumlah besar 

tertutup dan sudahdilindungi 

dari kontaminasi. 

Zat non-food grade seperti 

cat, pelumas, pestisida, dll., 

tidak disimpan di dekat 

dengan produk 

10 10 10 Tidak ada makanan, sudah 

tidak tersedia lagi di dekat 

produk 

Peralatan mekanis 
digunakan selama 

penyimpanan prosesnya 

bersih dan dirawat untuk 
mencegah kontaminasi 
produk. 

5 0 0 Alat yang berada di 

ruang pengemasanmencegah 

dari kontaminasi produk 

dengan baik 

Langkah-langkah diambil 
untuk mengecualikan hewan 

atau hama dari fasilitas 

penyimpanan. 

10 10 10 Hewan yang sudah dikelola 

dengan baik, tidak diizinkan 

masuk ke dalam 

penyimpanan 

Ada program pengendalian 
hama yang sudah 
mapanuntuk fasilitas. 

10 10 10 Program pengendalian hama 

di ruang penyimpanan sudah 

ada dan diterapkan dengan 

baik 

Laporan layanan untuk 
program pengendalian hama 

adalah tersedia untuk 

ditinjau. 

5 0 0 Tidak ada laporan khusus 

dalam program 

pengendalian hama secara 

menyeluruh untuk ditinjau 

ulang kembali 

Dinding, lantai, dan langit-
langit interior 
bagusdipelihara dan bebas 

dari retakan dan c utama. 

5 5 5 Dinding, lantai, langit-langit 

diterjemahkan dengan baik 

dari retakan karena rayap 

dan hal lain semacamnya 
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Pertanyaan Poin Daftar 

Periksa 

Poin 

HAB 

Daftar 

Periksa 

Poin 

Granari 

Keterangan 

T dia air yang digunakan 

untuk pendinginan dan / 
atau membuat es 
adalahminum 

15 0 0 Air yang digunakan diruang 

penyimpanan tidak bisa 

untuk diminum 

M anufacturing, 

penyimpanan, dan 

transportasi fasilitas yang 

digunakan dalam membuat 
dan mengirimkan es 
bekasuntuk pendinginan 
produk telah disanitasi. 

10 0 0 Es tidak digunakan dalam 

penyimpanan, juga pada saat 

pengiriman produk ke kios-

kios 

Kamar dengan 

kontrol Cterbatas 

dimonitor suhu dan log 

dipertahankan. 

5 0 0 Untuk menyelamatkan 

ruangan tidak terlalu 

memperhatikan, baik di 

HAB, maupun di Granari 

Termometer diperiksa 

keakuratannya dan catatan 

tersedia untuk ditinjau. 

5 0 0 Termometer tidak dicek 

keakurasiannya setiap saat 

baik di dalam penyimpanan 

maupun di transportasi 

untuk distribusi 

Kondensasi sistem 
pendingin tidakbersentuhan 
dengan produk. 

10 10 10 Kondensasi sistem 

pendingin tidak sampai 

bersentuhan dengan produk, 

baik itu di HAB maupun di 

Granari 

Peralatan pendingin 
(kondensor, kipas angin, 
dll.) Dibersihkan sesuai 
jadwal. 

10 10 10 Peralatan seperti AC, kulkas 

dikeluarkan sesuai jadwal 

setiap malam sebelum 

memuat produk baru 

Produk es tidak menetes 

pada palet produk disimpan 

di bawah. 

10 0 0 Tidak ada produk yang 

dikemas dan disimpan 

dalam es 

Sebelum proses pemuatan, 

alat angkut adalah harus 

bersih, dalam kondisi fisik 

yang baik, bebas dari bau 

yang tidak menyenangkan, 

dan dari yang jelas kotoran / 

puing. 

10 10 10 Alat transportasi sudah 

dalam kondisi bersih, 

sebelum digunakan untuk 

mengangkut 

Menghasilkan item yang 
tidak berpotensi 
dimuatproduk yang 
terkontaminasi. 

10 10 10 Barang yang tidak dimuat 

dengan produk yang 

dicemari, baik di HAB 

maupun di Granari itu 

sendiri 
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Pertanyaan Poin Daftar 

Periksa 

Poin 

HAB 

Daftar 

Periksa 

Poin 

Granari 

Keterangan 

Perusahaan memiliki 
kebijakan tertulis untuk 

pengangkut dan alat angkut 

untuk mempertahankan 

yang ditentukan suhu 

selama transit. 

10 5 5 Ada kebijakan tertulis untuk 

menspesifikasikan suhu saat 

transit, namun eksekusinya 

kurang dilakukan 

dilapangan pada saat barang 

yang diterbitkan dalam 

jumlah banyak 

Pengangkutan dimuat untuk 
meminimalkan kerusakan 

pada produk 

5 5 5 Sudah dilakukan dengan 

baik di HAB dan di Granari 

Fasilitas karyawan (ruang 

ganti, makan siang dan area 

istirahat, dll.) bersih dan 

terletak jauh dari 

penyimpanan, pengiriman, 
dan area penerima. 

10 10 10 Fasilitas karyawan sudah 

diatur, dan diletakan jauh 

dari penyimpanan, 

pengiriman , dan area 

penerimaan barang 

Ketika ada kebijakan tertulis 

tentang penggunaan rambut 

/ jenggot di tempat 

penyimpanan dan daerah 

transportasi, sedang diikuti 

oleh semua karyawan dan 

pengunjung yang 
terpengaruh. 

5 5 5 Kebijakan yang diambil 

oleh karyawan 

Catatan disimpan mengenai 

sumber produk yang masuk 

dan tujuan produk keluar 

yang diidentifikasi secara 

unik untuk mengaktifkan 

keterlacakan 

10 10 10 Catatan / catatan disimpan 

untuk traceability  pada 

produk 

TOTAL 255 187,5 187,5   
Keterangan : 

- Poin penuh apabila ditempat tersebut seluruhnya sudah melakukan penerapan GAP dan/atau GHP 

secara baik dengan presentase > 90% 

- Poin setengah apabila ditempat tersebut sebagian sudah melakukan penerapan GAP dan/atau GHP 

secara baik dengan presentase 30 – 89% 

- Poin kosong (nol) bila tidak diterapkan GAP dan/atau GHPnya secara baik dengan presentase < 

30% 

(USDA, 2014) 

  
Pada tabel bagian 4, tentang ruang penyimpanan produk, hasil pada tempat kedua sama 

skornya. Hal ini menandakan tempat kedua memiliki standar penyimpanan ruang, dan 

transportasi yang kurang lebih sama satu sama lain 
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3.2.6.    Bagian 5 - Pusat Distribusi Pasar – Good Handling Practices 

 

Tabel 9. Checklist Kondisi pusat distribusi pasar 

Pertanyaan Poin Daftar 

Periksa 

Poin 

HAB 

Daftar 

Periksa 

Poin 

Granari 

Keterangan 

Sebuah perusahaan yang 

memasok produk segar 

adalah wajib lulus audit 

pihak ketiga verifikasi GAP 

dan / atau GHP. 

15 15 15 Sudah lulus dari badan 

ketahanan pangan 

Setelah menerima, alat 

angkut harus bersih, dalam 

kondisi fisik baik dan bebas 

dari bau, kotoran, dan / atau 

puing yang jelas tidak 

menyenangkan pada saat 

bongkar muat 

10 10 10 Alat angkut seperti wadah, dan 

plastik pembungkus sudah 

dalam kondisi fisik yang 

bersih, bebas dari kotoran 

Perusahaan tidak menerima 
barang yang diproduksi 
itudimuat dengan atau tidak 
dilindungi dari produk yang 
berpotensi mencemari. 

10 10 10 Sudah dilakukan dengan baik 

pada tempat kedua 

Komoditas berpendingin 

dipantau untuk suhu pada 

saat menerima. 

5 2,5 2,5 Suhu selama penyimpanan 

dimonitor namun tidak setiap 

saat pada saat penerimaan, 

hanya sebagian besar saja 

Perusahaan memiliki 
kebijakan tertulis 
mengenaidisposisi produk 

ketika suhu tidak dalam 

pedoman perusahaan pada 
saat itumenerima. 

5 5 5 Ada produk kompilasi yang 

tidak sesuai standar yang 

ditentukan perusahaan 

Fasilitas ini bersih dan 

dirawat di sebuah tertib. 
5 5 5 Fasilitas di kios dan distribusi 

sudah diterjemahkan dengan 

baik dan tertib 

Kamar berpendingin 

dimonitor untuk suhu dan 

log dipertahankan. 

5 5 5 Ruang pendingin sudah selesai 

Termometer diperiksa 

keakuratannya dan catatan 

tersedia untuk ditinjau. 

5 0 0 Termometer tidak dicek secara 

akurat 

Kondensasi sistem 
pendingin tidakbersentuhan 
dengan produk. 

10 10 10 Sudah dilakukan dengan baik 

di masing-masing tempat 
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Pertanyaan Poin Daftar 

Periksa 

Poin 

HAB 

Daftar 

Periksa 

Poin 

Granari 

Keterangan 

Produk es tidak menetes di 

palet produk disimpan di 

bawah ini . 

10 0 0 Es tidak digunakan di kios 

baik di HAB maupun di 

Granari 

Air yang digunakan untuk 
pendinginan / es dapat 
diminum. 

10 0 0 Air tidak dapat diminum dan 

es tidak digunakan di kios baik 

di HAB maupun di Granari 

Manufaktur, penyimpanan, 

dan transportasi fasilitas 

yang digunakan dalam 
membuat dan mengirimkan 

es bekas untuk pendinginan 

produk disanitasi pada 
adasar yang dijadwalkan. 

10 0 0 Es tidak digunakan di kios 

baik di HAB maupun di 

Granari 

Ada kebijakan yang 
menggambarkan prosedur 

yang tentukan penanganan / 

disposisi produk jadi yang 

dibuka, tumpah, atau 

bersentuhan dengan lantai. 

15 15 15 Sudah terlaksana dengan baik 

kebijakan tersebut 

Zona aliran produk 
dilindungi dari 
sumberkontaminasi. 

10 10 10 Aliran air untuk produk, 

dilindungi dari kontaminasi 

dengan cara dicek sudah sesuai 

standar SNI atau belum dan 

pipa yang digunakan selalu 

dibersihkan setiap malam 

Bahan kaca di atas zona 
aliran produk 
adalahterkandung dalam 
kasus kerusakan. 

10 10 10 Bahan kaca pada produk 

dikembalikan oleh kasat jika 

terjadi kerusakan 

Alasan cukup bebas dari 

sampah dan puing 
5 5 5 Alas atau rak berisi produk 

bebas dari sampah dan debu 

Alasannya cukup bebas 

berdiri air 
5 5 5 Alas atau rak berisi produk 

bebas dari genangan udara 

Sampah luar wadah / tempat 

sampah adalah ditutup atau 

berada jauh dari 
fasilitaspintu masuk dan 
area di sekitar situs tersebut 
adalahcukup bersih. 

5 5 5 Tempat pembuangan sampah 

jauh dari kios di HAB dan juga 

di Granari 

Fasilitas yang ada tertutup. 5 5 2,5 Di Granari masih terbilang 

kurang tertutup karena kiosnya 

jadi satu dengan sekolah 

Theresiana, jadi siswa / i yang 

tidak berkepentingan untuk 
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Pertanyaan Poin Daftar 

Periksa 

Poin 

HAB 

Daftar 

Periksa 

Poin 

Granari 

Keterangan 

membeli produk masih dengan 

mudah masuk ke dalam kios 

Saluran air lantai tampaknya 
bebas dari halangan. 

5 5 5 Saluran air untuk pipa di 

tempat penjualan tidak ada 

hambatan apa pun 

Pipa, saluran, kipas, dan 
langit-langit di 
fasilitascukup bersih 

5 5 5 Sudah dibersihkan dengan 

baik 

Kemungkinan tumpahan air 

limbah dicegah dari 

mencemari penyimpanan 

makanan atau menangani 

area dengan penghalang, 
saluran air, atau yang 

memadai jarak. 

10 10 10 Air limbah dicegah seminimal 

mungkin untuk mengairi 

tanaman di pipa yang mengalir 

di kios 

Zat non-food grade seperti 

cat, pelumas, pestisida, dll., 

tidak disimpan di dekat 

dengan produk. 

10 10 10 Tidak ada makanan, sudah 

tidak tersedia lagi di dekat 

produk 

Tindakan diambil untuk 
mengecualikan hewan 
atauhama dari fasilitas 

10 10 10 Jika ada hama ada tindakan 

yang dilakukan dalam 

pengusiran hama tersebut 

T di sini adalah program 

pengendalian hama 

didirikan untuk fasilitas 

10 10 10 Program pengendalian hama di 

kios HAB dan Granari sudah 

ada dan diterapkan dengan 

baik 

Laporan layanan untuk 
program pengendalian 
hamatersedia untuk ditinjau 

5 5 5 Ada laporan khusus dalam 

programpengendalian 

hamasecara menyeluruh untuk 

ditinjau ulang kembali 

Dinding, lantai, dan langit-
langit interior 
bagusdipelihara dan bebas 
dari retakan besar 

dan celah-celah. 

5 5 5 Dinding, lantai, langit-langit 

diterjemahkan dengan baik 

dari retakan karena rayap dan 

hal lain semacamnya 

Proses pengemasan ulang / 

rekondisi adalah terbatas 

pada lokasi yang ditetapkan 

di fasilitas. 

- YA  YA  Pengemasan ulang dilakukan 

diperusahaan, baik di HAB 

maupun di Granari jika 

dijawab sudah dilakukan, atau 

dijawab YA daftar 

periksa dapat dilakukan 

setelah diminta ini jika tidak 

atau TIDAK, maka pindah 

sampai sini 
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Pertanyaan Poin Daftar 

Periksa 

Poin 

HAB 

Daftar 

Periksa 

Poin 

Granari 

Keterangan 

Permukaan kontak makanan 
dalam kondisi 
baik;dibersihkan dan / atau 
disanitasi sebelum 

digunakan dan log 

pembersihan dipertahankan. 

15 15 15 Alas atau pipa untuk 

melepaskan selada dalam 

kondisi yang baik, dan 

dibersihkan setiap saat 

Sumber air yang digunakan 
dalam operasi pengemasan 

ulang Diminum. 

15 0 0 Air yang digunakan di dalam 

kios tidak dapat diminum 

Air pengolahan cukup 

diolah mengurangi 

kontaminasi mikroba. 

10 10 10 Air yang diperlukan sudah 

cukup untuk mengurangi 

kontaminasi mikroba pada dua 

tempat 

Pengolahan air (tingkat 

kekuatan dan pH) dan waktu 

pemaparan dipantau dan 

sesuai untuk produk. 

10 10 10 Pemrosesan air, dan waktu 

pemuatan air sudah dipantau 

secara maksimal oleh para 

karyawan kios 

Jika berlaku, suhu 

pemrosesan air yang 

digunakan di tangki 
pembuangan, flume, dll. 

adalah dipantau dan 

disimpan pada suhu sesuai 

untuk komoditas. 

10 0 0 Suhu sama sekali tidak terlalu 

dipantau oleh pihak kios 

Es apa pun yang digunakan 
untuk mendinginkan 
produkdiproduksi, diangkut 
dan disimpan di 

bawah kondisi sanitasi. 

10 0 0 Es tidak digunakan di kios 

baik di HAB maupun di 

Granari 

Air yang digunakan untuk 
dingin dan / atau untuk 

membuat es dapat diminum 

15 0 0 Es tidak digunakan di kios 

baik di HAB maupun di 

Granari 

Hanya food grade yang 
disetujui dan diberi 
labelpelumas digunakan 
dalam pengemasan 
ulangperalatan / mesin 

10 10 10 Pelumas untuk beberapa mesin 

yang sudah diruang kemasan s

udah terstandarisasi dengan 

baik 

Hanya wadah baru atau 
sanitasi yang digunakan 
untuk pengemasan ulang 
produk 

10 10 10 Wadah baru selalu digunakan 

untuk mengemas produk 

Palet dan wadah lainnya 

bersih dan masuk keadaan 

baik. 

10 5 5 Wadah sudah dalam kondisi 

bersih 

Wadah pengemasan 
disimpan dengan benar 

10 10 10 Kontaminasi dari hama seperti 

burung, tikus dapat teratasi 
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Pertanyaan Poin Daftar 

Periksa 

Poin 

HAB 

Daftar 

Periksa 

Poin 

Granari 

Keterangan 

dan dilindungi dari 
kontaminasi (burung, 
tikus, dan hama lainnya, 
dll.). 

dengan baik. Karyawan yang 

dapat membantu hal ini 

Fasilitas karyawan (ruang 
ganti, tempat makan siang 
dan istirahat, dll.) Bersih 
dan terletak jauh dari area 
pengemasan ulang dan 
penyimpanan. 

10 10 10 Fasilitas karyawan sudah 

dilengkapi dengan baik, dan 

diletakan jauh dari kios dan 

ada ruang khusus 

Ketika ada kebijakan tertulis 
mengenai 
penggunaan jaring rambut / 
jaring jenggot dalam 
fasilitas tersebut, 
itu sedang diikuti oleh 
seluruh karyawan yang 
terkena dampak dan 
pengunjung. 

5 5 5 Kebijakan yang diambil oleh 

karyawan 

Ketika ada kebijakan tertulis 
yang membatasi pemakaian 
perhiasan di fasilitas, hal 
itu diikuti oleh semua 
karyawan dan pengunjung 
yang terpengaruh. 

5 5 5 Ada aturan tertulis untuk tidak 

mengenakan perhiasan 

berlebihan pada saat masuk 

area kios atau penjualan, dan 

sudah diterima dengan baik 

oleh pekerja dan pengunjung 

dan sudah diikuti oleh baik 

Sebelum proses pemuatan, 
alat angkut harus bersih, 
dalam kondisi fisik yang 
baik, bebas dari bau tak 
sedap dan dari kotoran / 
kotoran yang jelas . 

10 10 10 Alat transportasi sudah dalam 

tanah bersih, sebelum 

digunakan untuk mengangkut 

kembali barang yang ada 

Barang yang diproduksi 
tidak dimuat dengan produk 
yang berpotensi kontaminasi 

10 10 10 Barang yang tidak dimuat 

dengan produk yang dicemari, 

baik di HAB maupun di 

Granari itu sendiri 

Perusahaan memiliki 
kebijakan tertulis untuk alat 
angkut dan alat angkut 
untuk 
mempertahankan kisaran 
suhu 
yang ditentukan selama 
transit. 

10 5 5 Temperatur yang pada saat 

transit tidak terlalu 

dispesifikan dengan baik 
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Pertanyaan Poin Daftar 

Periksa 

Poin 

HAB 

Daftar 

Periksa 

Poin 

Granari 

Keterangan 

Catatan disimpan mencatat 
sumber produk yang masuk 
dan tujuan produk keluar 
yang diidentifikasi secara 
unik untuk memungkinkan 
keterlacakan. 

10 10 10 Catatan / catatan disimpan 

untuk keterlacakan pada 

produk 

TOTAL 410 287,5 300   
Keterangan : 

- Poin penuh apabila ditempat tersebut seluruhnya sudah melakukan penerapan GAP dan/atau GHP 

secara baik dengan presentase > 90% 

- Poin setengah apabila ditempat tersebut sebagian sudah melakukan penerapan GAP dan/atau GHP 

secara baik dengan presentase 30 – 89% 

- Poin kosong (nol) bila tidak diterapkan GAP dan/atau GHPnya secara baik dengan presentase < 

30% 

(USDA, 2014) 

  
Pada tabel bagian 5 tentang Distribusi dan penjualan / grosir pada Granari lebih tinggi 

dibandingkan HAB, karena pada dasarnya Granari sebagian besar terdiri Kios, sehingga 

dari penjualan dan pendistribusian sangat cocok di sana 

 

3.2.7.  Bagian 6 - Produk Pertahanan Pangan Preventif – Goof Agricultural Practcies 

dan Good Handling Practices 
 

Tabel 10. Checklist Praktik preventif untuk ketahanan pangan suatu produk 

Pertanyaan Poin Daftar 

Periksa 

Poin 

HAB 

Daftar 

Periksa 

Poin 

Granari 

Keterangan 

Perusahaan 
memiliki rencana pertahanan 
makanan yang terdokumentasi dan 
seseorang telah ditunjuk 
untuk mengawasinya. 

5 0 0 Belum ada 

penerapan 

dokumen 

untuk rencana 

pertahanan 

yang ada 

diperusahaan 

tersebut 

Pelatihan pertahanan makanan telah 

disediakan untuk semua para 

karyawan. 

5 0 0 Pelatihan 

ketahanan 

makanan tidak 

diberikan diseluruh 

karyawan 

Karyawan mengetahui siapa dalam 
manajemen yang harus mereka 
hubungi tentang keamanan potensial 
masalah / masalah. 

5 5 5 Karyawan sudah 

mengetahui secara 

baik 
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Pertanyaan Poin Daftar 

Periksa 

Poin 

HAB 

Daftar 

Periksa 

Poin 

Granari 

Keterangan 

Pengunjung diminta untuk check-in 
(menunjukkan bukti identitas) dan 
keluar, ketika memasuki / 
meninggalkan fasilitas. 

5 5 5 Pengunjung sudah 

datang pada saat 

diundang dan pergi 

fasilitas 

Kendaraan masuk dan keluar 
karyawan dan pengunjung ke dan 
dari situs tunduk pada inspeksi. 

5 2,5 2,5 Di HAB juga di 

Granari, kendaraan 

karyawan dan 

pengunjung tidak 

terlalu didetail 

Kendaraan yang diparkir milik 
karyawan dan pengunjung memajang 
stiker atau plakat yang dikeluarkan 
oleh fasilitas. 

5 0 0 Kendaraan 

karyawan tidak 

sampai menginstal 

stiker 

Staf dilarang 
membawa barang - barang pribadi ke 
area penanganan atau penyimpanan. 

5 2,5 5 Sudah dilakukan 

oleh karyawan 

Granari, namun 

untuk HAB masih 

susah 

Akses staf di fasilitas terbatas pada 
area fungsi pekerjaan mereka dan 
area tidak terbatas. 

5 2,5 2,5 Staf akses 

dibeberapa tempat 

tingkat 

keterbukaan ada 

disaat kondisi-

kondisi 

tertentu. Contohny

a kru kebun tidak 

boleh sembarangan 

masuk ke ruang 

packing, namun 

ada beberapa kru 

kebun masuk ke 

ruang pengepakan 

Manajemen mengetahui karyawan 
mana yang harus berada di lokasi, 
dan area tempat mereka ditugaskan. 

5 5 5 Sudah dilakukan 

dengan baik oleh 

pihak perusahaan 

Suatu sistem identifikasi 
positif karyawan telah dibuat dan 
sedangditegakkan. 

5 5 5 Sistem persetujuan 

karyawan telah 

diberlakukan 

dengan baik 

Seragam, tanda nama, atau lencana 
identifikasi dikumpulkan dari 
karyawan sebelum pemutusan 
hubungan kerja. 

5 0 0 Baik HAB maupun 

Granari berbagi 

sama-sama sudah 

melakukan hal 

tersebut 
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Pertanyaan Poin Daftar 

Periksa 

Poin 

HAB 

Daftar 

Periksa 

Poin 

Granari 

Keterangan 

Ruang surat terletak jauh dari 
fasilitas pengemasan / penyimpanan. 

5 0 0 Ruang surat baik 

HAB maupun 

Granari masih agak 

dekat 

dengan packing ma

upun penyimpanan 

Akses komputer dibatasi untuk 

spesifik personil. 
5 5 5 Akses komputer 

terbatas untuk 

beberapa karyawan 

Sistem 
penelusuran transaksi komputer telah 
ditetapkan. 

5 5 5 Sudah diterapkan 

baik di HAB 

maupun Granari 

Level minimum pemeriksaan latar 
belakang telah ditetapkan untuk 
semua karyawan. 

5 5 5 Level pemeriksaan 

sudah diterapkan 

oleh hampir semua 

perusahaan 

Pemeriksaan keamanan rutin di 
lokasi dilakukan untuk 
tanda-tanda gangguan, kejahatan 
atau kegiatan teroris. 

5 2,5 5 Di 

HAB security tidak 

mengecek setiap 

saat, hanya 

mengecek pada 

jam 8 pagi, jam 12 

siang, dan sore jam 

5 

Perimeter fasilitas dijamin dengan 
pagar atau pencegah lainnya 

5 5 5 Sudah dilakukan 

dengan baik pada 

tempat kedua 

Daftar periksa digunakan untuk 
memverifikasi keamanan pintu, 
jendela, dan tempat masuk lainnya. 

5 5 5 Sudah dilakukan 

dengan baik pada 

tempat kedua 

Semua kunci pendirian dicatat untuk 5 5 5 Sudah dilakukan 

dengan baik pada 

tempat kedua 

Fasilitas ini memiliki sistem 
penerangan darurat. 

5 0 0 Tidak ada 

penerangan darurat 

dari masing-

masing tempat 

Fasilitas terlampir. 5 2,5 2,5 Kedua tempat 

sama-sama 

memiliki fasilitas 

yang tidak tertutup, 

atau 
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Pertanyaan Poin Daftar 

Periksa 

Poin 

HAB 

Daftar 

Periksa 

Poin 

Granari 

Keterangan 

Penyimpanan atau kendaraan / wadah 
/ trailer / kereta api 
yang tidak digunakan disimpan 
terkunci. 

5 5 5 Sudah dilakukan 

dengan baik pada 

tempat kedua 

Jadwal pengiriman telah ditetapkan. 5 5 5 Jadwal pengiriman 

sudah dibuat dan 

dilaksanakan 

dengan baik 

Pemuatan material yang 
masuk diawasi. 

5 5 5 Sudah terawasi 

oleh kepala HAB 

maupun Granari 

Organisasi memiliki kebijakan yang 
ditetapkan untuk menolak 
pengiriman. 

5 5 5 Telah dilakukan 

dengan baik 

bilamana terjadi 

kesalahan, maka 

produk 

akan ditolak 

Pengiriman tidak resmi tidak diterima. 5 5 5 Pengiriman tidak 

sah 

Perusahaan tidak menerima kontainer 
yang dikembalikan (kosong) untuk 
pengemasan produk kecuali jika 
kontainer tersebut sanitasi yang 
dimaksudkan untuk digunakan 
kembali. 

5 0 0 Perusahaan 

menerima 

kontainer 

Fasilitas ini memiliki program untuk 
memeriksa produk yang 
dikembalikan ke fasilitas untuk 
gangguan. 

5 5 5 Produk yang rusak 

biasanya langsung 

dibatalkan di 

Bandungan pada 

saat itu juga untuk 

dibuat pupuk. 

Perusahaan telah mengidentifikasi 
individu, dengan setidaknya satu 
cadangan, yang bertanggung 
jawab untuk menarik kembali produk. 

5 5 5 Sudah dilakukan 

dengan baik 

Perusahaan telah 
melakukan penarikan tiruan produk 
ke fasilitas. 

5 5 5 Produk cacat sudah 

bisa 

di recall dengan 

baik difasilitas 

Produk yang diimpor dari luar 
Amerika Serikat dipisahkan dari 
produk dalam negeri. 

5 0 0 Tidak memenuhi 

atau nol karena 

berada diindonesia 

saja produknya 

Alergen yang ditangani oleh 
fasilitas dipisahkan dari produk untuk 

5 0 0 Tidak ada alergen 

yang terjadi pada 
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Pertanyaan Poin Daftar 

Periksa 

Poin 

HAB 

Daftar 

Periksa 

Poin 

Granari 

Keterangan 

menghindari 
persilangan kontaminasi. 

produk untuk 

mencegah 

kontaminasi silang 

Denah lantai, denah aliran produk, 
dan / atau bagan pemisahan berada 
di lokasi yang aman. 

5 5 5 Lokasi aliran 

produk yang aman 

dan terlindungi 

Organisasi telah terdaftar di FDA dan 
telah mengeluarkan nomor registrasi 
(jangan mencatat nomor pada daftar 
periksa). 

5 0 0 HAB dan Granari 

belum terdaftar di 

FDA secara resmi 

TOTAL 180 85 102,5   
Keterangan : 

- Poin penuh apabila ditempat tersebut seluruhnya sudah melakukan penerapan GAP dan/atau GHP 

secara baik dengan presentase > 90% 

- Poin setengah apabila ditempat tersebut sebagian sudah melakukan penerapan GAP dan/atau GHP 

secara baik dengan presentase 30 – 89% 

- Poin kosong (nol) bila tidak diterapkan GAP dan/atau GHPnya secara baik dengan presentase < 

30% 

(USDA, 2014) 

 

Pada tabel bagian 6 mengenai food preventive product, tabel ini membahas bahaya-

bahaya yang mengancam dalam lingkungan sekitar HAB, dan Granari, terlihat bahwa 

pada Granari lebih tinggi dibandingkan dengan HAB, dikarenakan karena Granari untuk 

tindakan preventif dalam keamanan dari pihak luar lebih aman jika dibandingkan dengan 

HAB. 
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3.3. Kondisi Lokasi, Lingkungan, Pekerja dan Fasilitas di Hidroponik Agrofarm 

Bandungan 

 

  

Gambar 1. Kondisi lingkungan dan fasilitas di Hidroponik Agrofarm Bandungan 

 

Dari hasil observasi dilapangan, dan berdasarkan checklist prinsip GAP dan GHP, lokasi 

industri atau kebun kondisinya sudah cukup baik, dari segi pengairan sudah teraliri dalam 

setiap ruangan dengan baik. Kondisi jalan yang ada sudah cukup baik untuk diakses 

pengunjung. Untuk dikebun sendiri masih ada beberapa karyawan yang kurang mematuhi 

aturan yaitu hygiene seperti tidak boleh memegang sayuran dan masker yang ada dikebun 

dalam keadaan kotor, lalu toiletnya sendiri kurang terjadwal dalam pembersihanya. Pada 

ruang packing, ruanganya kurang begitu terisolasi karena masih menjadi satu dengan kios 

atau  tempat penjualan. Untuk pekerja di ruang packing sendiri masih ada yang belum 

menerapkan SSOP dari PT. HAB sendiri dengan baik, seperti mengenakan sarung tangan 

dan masker saat bekerja. Ruang packing sendiri terbilang kurang tertutup, dan 

pengemasannya masih tradisional, sehingga resiko kontaminasi bisa saja mungkin terjadi. 

Untuk ruang storage terbilang sudah bersih dan tertutup, meskipun kontrol suhunya 

masih terbilang cukup kurang, namun produk selada yang tersimpan di dalam tempat 

penyimpanan masih terjaga kualitasnya. Untuk transport sendiri dari HAB ke kios-kios 

sudah cukup baik, wadah sudah sering dicuci sebelum digunakan untuk pendistribusian. 

Keamanan tempat juga sudah cukup terjaga dengan baik, meskipun pada pengecekan 

satpam tidak secara terjadwal 
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3.4. Kondisi Lokasi, Lingkungan, Pekerja dan Fasilitas di Granari Fresh Semarang 

 

  

Gambar 2. Kondisi Lingkungan, dan Fasilitas di Granari Fresh Semarang 

 

Dari hasil observasi lapangan, dan berdasarkan checklist prinsip GAP dan GHP, lokasi 

industri atau kebun, kondisinya sudah cukup baik sama seperti di HAB. Untuk segi 

pengairan sudah teraliri baik, karyawan di Granari hampir sama seperti di HAB yaitu 

masih kurang dalam mematuhi peraturan hygiene seperti memakai sarung tangan, dan 

masker saat dikebun, dan kebun yang ada di Granari selain digunakan oleh pihak Granari 

sendiri, kebun tersebut juga digunakan oleh siswa SMK pertanian disana untuk keperluan 

magang, sehingga praktik hygiene terbilang masih kurang. Untuk ruang pengemasannya 

sendiri, dari segi kebersihan lebih baik HAB dibandingkan dengan Granari, karena ruang 

pengemasan di Granari jadi satu dengan kios, dan gudang, sehingga memungkinkan 

ruangan tersebut kotor, dan berdebu. Untuk penjualan dikios dan supermarket di Granari 

sendiri bisa dilihat lebih baik dibandingkan dengan HAB. Karena pada HAB, kiosnya 

masih jadi satu dengan pengemasan, sehingga penataan barangnya bisa terbilang masih 

agak kurang baik. 

 

3.5. Produk Selada, dan Produk Hasil Olahan Selada 

Produk selada yang diteliti yaitu berupa selada berjenis romanie. Penamaan jenis selada 

tersebut dikarenakan berasal dari jenis luar negeri. Selada jenis ini umumnya tumbuh dari 
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ukuran pada saat masa peremajaan atau dikategorikan agak besar, sebesar 5 - 10 cm 

diukur dari akar, lalu bila dewasa ukuranya mencapai 25- 30 cm diukur dari akar. Selada 

tersebut ditanam dengan suhu 25 – 28 ºC dan kelembaban 65 – 70 %. 

 

3.6. Hasil Uji Cemaran Logam Cu pada Selada 

Selada jenis romaine yang telah diamati oleh AAS dan dari data standar SNI 

memperlihatkan perbandingan hasil sebagai berikut 

 

Tabel 11. Hasil Pengamatan Cemaran Logam Cu pada selada HAB dan Granari 

Data Standar SNI Sayuran 

daun (Selada) 

Data hasil uji AAS pada 

Selada di HAB 

Data hasil uji AAS pada 

Selada di Granari 

Codex Alimentarius 

Commision : 0,3 mg/kg 

Sampel 1 : 2,87 mg/kg Sampel 1 : 3,72 mg/kg 

Sampel 2 : 4,05 mg/kg Sampel 2 : 2,84 mg/kg 

Sampel 3 : 1,98 mg/kg Sampel 3 : 2,43 mg/kg 

Rata-rata ± Standar Deviasi 2.9667 ± 1.04 mg/kg 2.9967 ± 0.66 mg/kg 

Keterangan : 

Hasil dari uji AAS pada selada di HAB maupun Granari adalah hasil rata-rata 3 kali pengambilan sampel 

dari dua tempat yang berbeda 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa keenam sampel memiliki nilai uji logam Cu yang 

jauh lebih tinggi dibandingkan dengan data standar SNI yang juga mengutip dari Codex 

Alimentarius Commission (CAC). Perhitungan keenam sampel tersebut dapat dilihat 

pada lampiran. 

 

3.7. Hasil Pengamatan Bruise, Dirt, dan Discoloration 

Tabel 12. Standar Penentu Kualitas Selada 

Jenis Bahan Bruish Dirt Discoloration 

Selada 0,5% 1% 0,5% 

 

Tabel 13. Hasil pengamatan Bruise, Dirt, dan Discoloration pada selada HAB dan 

Granari 

Parameter Total kerusakan Selada HAB Total Kerusakan Selada Granari 

Bruise 1,4% 3,2% 

Dirt 2,8% 3,3% 

Discoloration 0,2% 0,5% 
Keterangan : 

Hasil dari uji faktor penentu kerusakan selada, adalah hasil rata-rata 3 kali pengambilan sampel dari dua 

tempat yang berbeda 
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Dari Tabel diatas dari hasil pengukuran kerusakan bruise, dirt, dan discoloration yang 

dilakukan di ruang storage masing-masing kedua tempat, dapat disimpulkan bahwa pada 

HAB dan Granari memiliki total persen kerusakan yang berbeda dari masing-masing 

kedua tempat. Pada HAB sendiri parameter kerusakan bruise sebesar 1,4%; dirt sebesar 

2,8%; dan discoloration sebesar 0,2%. Sedangkan pada Granari, parameter kerusakan 

bruise sebesar 3,2%; dirt sebesar 3,3%; dan discoloration sebesar 0,1%. Dalam satu 

minggu jumlah selada pada 1 batch yang berisi 20 selada dengan total berat 4000 gram, 

di HAB yang mengalami bruise sebesar 14 gram, dirt sebesar 28 gram, dan discoloration 

sebesar 2 gram. Sedangkan di Granari sendiri yang mengalami bruise sebesar 32 gram, 

dirt sebesar 33 gram, dan discoloration sebesar 5 gram. 

 

3.8. Hasil Pengamatan Kerusakan Selada Romanie di Lapangan 

 

  

(A)     (B) 

Gambar 3. Hasil pengamatan kerusakan Selada di lapangan 

 

Kerusakan akibat bruise (memar), dan dirt (kotoran) ditunjukan oleh gambar A, 

sedangkan kerusakan akibat bruise (memar), dan discoloration (perubahan warna) 

ditunjukan oleh gambar B. 

Bruise, dan 

Discoloration 

Dirt, dan 

Discoloration 


