
APA DAN MENGAPA ISO 22000? 

       ISO 22OOO adalah sistem manajemen keamanan pangan (Food Safety 

Management Systems).  Sistem ini dikenalkan di Inggris pada tahun 2005, sehingga 

sistem ini sering disebut juga dengan ISO 22000: 2005.   

       Mengapa industri pangan (makanan dan minuman) perlu menerapkan ISO 22000? 

Hal ini untuk menjawab tuntutan tingkat keamanan pangan yang tinggi dari importir di 

negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan negara-negara 

Eropa.  ISO 22000 juga merupakan panduan bagi industri atau organisasi untuk 

mengelola sebuah sistem manajemen keamanan pangan yang proaktif dan fleksibel.  

Dengan demikian, penerapan ISO 22000 tidak hanya untuk industri pangan yang 

berorientasi ekspor, tetapi juga bagi industri pangan yang memasarkan produknya di 

dalam negeri untuk memberikan jaminan keamanan dan mutu produknya bagi kosumen. 

       Ruang lingkup penerapan dari sistem ini sangatlah luas, secara ringkas dikenal  

dengan istilah: from farm to table, yang meliputi Industri yang berada dalam mata rantai 

pangan secara langsung (misalnya: produsen pakan, petani/nelayan, produsen bahan 

tambahan makanan, produsen pangan, pengecer, layanan pangan, jasa sanitasi, 

transportasi, penyimpanan dan jasa distribusi), dan Industri yang berada dalam mata 

rantai pangan secara tidak langsung (misalnya: pemasok peralatan/ mesin, penyedia 

bahan pembersih, bahan kemasan, dan bahan lain yang bersentuhan dengan pangan). 

       Memperhatikan urgensi penerapan ISO 22000 dan luasnya lingkup penerapannya, 

maka perlu dipersiapkan personil kunci di bidang agribisnis dan agroindustri, sebagai 

Penanggung Jawab Keamanan dan Mutu Pangan/Produk Agroindustri (sebagai manager 

quality control atau quality assurance) yang bersertifikat ISO 22000. 

       Melalui Training dan Workshop ISO 22000 Angkatan Ke-3 ini diharapkan akan 

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta kegiatan ini tentang konsepsi ISO 

22000 dan implementasinya pada agribisnis/agroindustri berbasis produk-produk 

perikanan/peternakan/pertanian tanaman pangan & hortikultura/perkebunan/ kehutanan/ 

pangan (tradisional dan modern).  Kurikulum Training dan Workshop berbasis 

kompetensi ini dari awal dirancang dengan memperhatikan kebutuhan/ permintaan 

khusus dari para peserta, sehingga peserta kegiatan ini akan dibagi dalam kelompok 

peminatan di agribisnis/agroindustri. 

       Kegiatan ini juga sebagai bentuk sertifikasi profesi di bidang sistem manajemen 

keamanan dan mutu produk agroindustri. Bagi Dosen/PNS/Praktisi, kegiatan ini juga 

sebagai TOT untuk menjadi trainer/konsultan yang memiliki  sertifikat dari competent 

authority. 

• training kit   
• hand out  
• makan siang dan kudapan 
• Sertifikat,  BUKAN SEKEDAR SERTIFIKAT 
(sertifikat dari Lembaga berwenang/competent authority bagi 
penerapan HACCP di Indonesia, yaitu: KEMENPERIN, KKP, 
KEMENTAN dan atau IPB) 
• Pasca kegiatan: (1). Peserta tetap mendapatkan konsultasi/ 
pendampingan dari Tim Quarance Consulting & Training-IncuBie-
LPPM-IPB. (2). Menjadi prioritas untuk mengikuti Training Lanjutan: 
Auditor ISO 22000 yang diselenggarakan Quarance Consulting & 
Training-IncuBie-LPPM-IPB. 

SERTIFIKASI PERSONIL PENANGGUNG JAWAB MUTU PRODUK AGROINDUSTRI 

INFO TRAINING: 
PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN PENGEMBANGAN 

KEWIRAUSAHAAN (INCUBIE)-LPPM IPB   
Kampus IPB Baranangsiang , Bogor 

Telp. (0251) 8323415,  Fax. (0251) 8652046 
Hotline service (SMS 24 Jam): 08129863130 

e-mail: quarance@yahoo.com;  quarance-ipb@ipb.ac.id 
 
 

 

Program Diklat Profesi-IPB INSTRUKTUR: 
Kombinasi para akademisi (IPB), praktisi (konsultan & 
industri) serta pemegang regulasi (Kementerian 
Perindustrian) yang telah berpengalaman lebih dari 10 tahun 
dalam penerapan sistem manajemen keamanan pangan di 
Indonesia.  

MATERI :  
Manajemen Mutu dan Keamanan Pangan, Klausul 1 s/d 8, 
Sistem Dokumentasi ISO 22000:2005, Persyaratan dan 
Pengembangan Dokumen, Praktek Penyusunan Dokumentasi 
ISO 22000, Akreditasi, Sertifikasi dan Audit/Verifikasi  ISO 
22000:2005 

BIAYA PELATIHAN : 
Rp. 800.000 (mhs S0/S1); Rp. 1.000.000 (S2/S3)  
Rp. 2.000.000 (PNS) 
Rp. 3.000.000 (Swasta/BUMN) 
Diskon biaya diberikan kepada mahasiswa wirausaha dan 
pelaku usaha UMK. Pembayaran dapat langsung ke Sekretariat 
Panitia (cash), atau transfer ke rekening a.n P3K IPB Rekening 
No. 0112284338 di BNI Cabang Bogor.  

PENDAFTARAN PESERTA   

Sewaktu-waktu ditutup, maksimal peserta hanya:  30 orang untuk masing-
masing kelompok peminatan agribisnis/agroindustri  

SEKRETARIAT PENDAFTARAN 
INCUBIE-LPPM IPB, Kampus IPB Baranangsiang-Bogor  

(Ibu Ine: 081319255589)  

P2SDM-LPPM IPB, Kampus IPB Baranangsiang-Bogor  

(Ibu Tini: 082110066311) 

LPPM-IPB, Gedung Rektorat, Kampus IPB Darmaga-Bogor  

(Bapak Ikhwanto:  085711729229) 


