
 
 

Sertifikasi  
INDOGAP TANAMAN PANGAN 

Apa itu Sertifikasi 
IndoGAP Tanaman 

Pangan? 
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Sertifikasi IndoGAP Tanaman Pangan atau Cara Budi Daya 
Tanaman Pangan yang Baik (CBDTPB) merupakan sertifikasi 
untuk memberikan jaminan kepada produsen, manufaktur 

dan konsumen bahwa produk tanaman pangan yang 
dihasilkan telah memenuhi persyaratan cara budi daya yang 
baik (Good Agricultural Practices) dan ketelusuran produk 
seperti disyaratkan dalam SNI 8969:2021, Indonesian good 

agricultural practices (IndoGAP) – Cara Budidaya 
Tanaman Pangan Yang Baik.  



• Penerapan IndoGAP Tanaman Pangan guna meningkatkan 
kualitas dan keamanan produk pangan. 

• Sertifikat IndoGAP Tanaman Pangan menjadi bukti bahwa 
produk tanaman pangan berasal dari sumber daya dan proses 
produksi yang sesuai dengan persyaratan standar IndoGAP 
Tanaman Pangan dan telah memenuhi kualitas mutu produk 
yang ditetapkan oleh SNI atau Persyaratan Teknis Minimum.  

• Sertifikat IndoGAP Tanaman Pangan membantu meningkatkan 
daya saing komoditas tanaman pangan dan meningkatkan 
kepercayaan konsumen terhadap produk pangan yang aman 
dan berkualitas.  
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• Label SNI & IndoGAP Tanaman 
Pangan pada kemasan produk 
membantu konsumen memahami 
bahwa produk tanaman pangan 
yang dibeli dan dikonsumsi 
diproduksi secara aman dan 
berkualitas. 

Mengapa Perlu Sertifikasi 
IndoGAP Tanaman Pangan? 



Apa Produk Yang 
Dapat Disertifikasi 
IndoGAP Tanaman 

Pangan? 

Semua produk tanaman pangan, 
termasuk benih, produk segar dan 

produk olahan asal tanaman pangan 
yang tidak dilarang di Indonesia,  

baik sebagai pangan maupun sebagai 
pakan, dapat disertifikasi IndoGAP 

Tanaman Pangan. 
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Jagung 

Kacang  
Tanah 

Kacang  
Hijau 

Sorgum 

Beras 

Porang 

Singkong 



Pelaku usaha perorangan atau badan usaha yang memproduksi 
tanaman pangan, termasuk benih, produk segar dan produk 
olahan asal tanaman pangan, baik sebagai pangan maupun 
sebagai pakan, dapat mengajukan sertifikasi IndoGAP Tanaman 
Pangan. 
• Pelaku usaha besar dan menengah perorangan atau badan 

usaha mengajukan sertifikasi IndoGAP Tanaman Pangan 
sendiri.  

• Bila pelaku usaha kecil atau mikro menjadi bagian dari rantai 
pasok dari pelaku usaha besar dan menengah, maka 
disertifikasi sebagai bagian dari pelaku usaha besar dan 
menengah tersebut. 

• Untuk pelaku usaha kecil dan mikro, termasuk petani dapat 
mengajukan sertifikasi IndoGAP Tanaman Pangan secara 
berkelompok.  
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Siapa Dapat Disertifikasi  
IndoGAP Tanaman Pangan? 



Apa Persyaratan  
Sertifikasi IndoGAP Tanaman Pangan?  
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Persyaratan IndoGAP Tanaman Pangan meliputi: 
• Memiliki sumber daya yang memadai dan menerapkan praktik produksi 

pembenihan, pertanaman, pemanenan dan penanganan paska panen 
yang baik sesuai  SNI 8969:2021;  

• Memenuhi mutu produk sesuai SNI atau Persyaratan Teknis Minimum; 
• Kemamputelusuran cara produksi tanaman pangan yang baik dan 

produk  yang dihasilkan.  



Bagaimana Prosedur Sertifikasi 
IndoGAP Tanaman Pangan? 
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Aplikasi Sertifikasi  

Perbaikan 30 hari 

Penawaran & 
Perjanjian Sertifikasi 

Evaluasi Tahap 1 

Evaluasi Tahap 2 

Keputusan & Penerbitan 
Sertifikasi 

Perbaikan 120 hari 

https://bit.ly/indogapicert 

Untuk aplikasi 
sertifikasi IndoGAP 
Tanaman Pangan, 
silahkan klik: 
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Berapa Biaya Sertifikasi   

IndoGAP Tanaman Pangan? 
 

 
Berapa Biaya Sertifikasi   

IndoGAP Tanaman Pangan? 
 

• Biaya sertifikasi IndoGAP Tanaman Pangan tergantung 
pada kompleksitas lingkup produksi dan/atau 
penanganan dan pengolahan yang dilakukan oleh 
pelaku usaha. 

• Kami dapat mengirimkan penawaran biaya sertifikasi 
IndoGAP Tanaman Pangan. Mohon diklik dan dilengkapi 
Aplikasi Sertifikasi IndoGAP Tanaman Pangan 
[https://bit.ly/indogapicert] 
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Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi ICERT: 

Bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan Sertifikasi 
IndoGAP Tanaman Pangan,  silahkan klik 

@indogapicert | Linktree 
atau kunjungi:  
www.icert.id  

 

Bagaimana Mengajukan 
Sertifikasi IndoGAP 

Tanaman Pangan? 


