
Meningkatkan kepercayaan 
pelanggan melalui sertifikasi

PT. Cianjur Arta Makmur atau lebih dikenal dengan 
CAM adalah Rumah Potong Hewan dan salah satu 
anak perusahaan dari PT. Widodo Makmur Perkasa 
Group. Berlokasi di Desa Menteng Sari, Indonesia, 
CAM menghasilkan produk daging segar dan 
turunannya yang aman, sehat, utuh dan halal. Didirikan 
pada tahun 2013, CAM saat ini mempekerjakan 132 staf 
dengan pengalaman dan kompetensi yang sesuai di 
bidangnya masing-masing. Sejak awal, kapasitas 
produksi maksimum untuk pemotongan sapi sebanyak 
300 ekor/hari dan total kapasitas penyimpanan 
mencapai 600 ton, yang terletak di Cianjur dan 
Cielungsi.
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“Pelanggan lebih yakin atas 
pasokan dari kami karena 
komitmen perusahaan terhadap 
keamanan, kualitas, dan legalitas 
pangan, serta untuk terus 
melakukan perbaikan”



Memulai Langkah Baik
Sebagai sebuah bisnis, CAM selalu memiliki 
kesadaran yang mendalam akan pentingnya 
sistem keamanan pangan di bidang usahanya, 
sehingga mereka memulai dengan membuat 
rencana program sertifikasi yang mencakup 
penerapan sistem manajemen keamanan 
pangan (ISO 22000:2018) dan sistem 
manajemen mutu (ISO 9001:2015).

Bersamaan dengan itu, partner mereka Lion 
Super Indo memperkenalkan ide untuk 
mengimplementasikan program sertifikasi 
BRCGS Start! di beberapa pemasok dan CAM 
dipilih sebagai salah satu pemasok tersebut. 
Tujuan dari program sertifikasi adalah untuk 
memantau dan meningkatkan kinerja 
perusahaan dalam menghasilkan produk yang 
aman, sehingga secara konsisten menghasilkan 
produk yang memenuhi standar keamanan 
pangan dan persyaratan pelanggan. Ini adalah 
area di mana CAM percaya program Start! 
memberikan keuntungan untuk mereka. Selain 
itu, CAM juga menambahkan bahwa 
penerimaan global dan pengakuan Standar 
BRCGS adalah nilai tambah yang besar yang 
membuat pengambilan keputusan untuk 
mengimplementasikan sistem menjadi mudah. 
“Mengikuti standar seperti Start!, memastikan 
kami dapat menunjukkan komitmen kami 
untuk perbaikan berkelanjutan”

Penerapan Persyaratan
Sebelumnya CAM hanya menerapkan 
sertifikasi jaminan halal, dimana hal tersebut 
penting bagi mereka bahwa sertifikasi tersebut 
berfokus pada proses dan produk halal yang 
dihasilkan. Sistem manajemen keamanan 
pangan, khususnya program BRCGS Start! 
merupakan konsep yang sama sekali baru 
untuk manajemen dan semua karyawan 
sehingga mereka harus memulai dari awal.
Mereka membangun komunikasi dan  
melaksanakan program pelatihan untuk
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manajemen dan karyawan di semua tingkatan 
dengan tujuan meningkatkan kesadaran akan 
peran dan tanggung jawab sebagai pelaksana 
sistem keamanan pangan. Langkah mereka 
selanjutnya adalah memulai persiapan 
dokumen yang diperlukan oleh program 
melalui pemutakhiran dokumen yang ada 
seperti manual keamanan dan mutu pangan, 
prosedur, instruksi kerja dan formulir, serta 
dokumen pendukung lainnya. Mereka 
kemudian secara perlahan 
mengimplementasikan semua persyaratan 
program dan melakukan pemantauan untuk 
mengukur efektivitas, serta melakukan evaluasi 
berkala terhadap sistem yang relevan.

Membangun Kapabilitas
“Selama masa transisi saat penerapan sistem 
tersebut, kami sering menemui kesulitan 
terkait pemahaman dan kesadaran karyawan. 
Walaupun begitu, kami tetap berkomitmen 
untuk menerapkan sistem keamanan pangan 
yang sesuai dengan program”.
“Tantangan paling signifikan yang kami hadapi 
adalah meningkatkan kesadaran karyawan akan 
pentingnya konsistensi dalam menerapkan 
keamanan pangan dalam proses produksi. 
Tantangan lainnya adalah meningkatkan 
pengetahuan mereka yang terlibat dalam 
penerapan sistem keamanan pangan. Untuk 
mengatasi tantangan ini, kami berupaya agar 
karyawan dari seluruh organisasi memahami 
Standar dengan lebih baik. Kami memiliki tim 
yang kompeten dalam standar BRCGS dan 
melalui tim ini kami dapat dengan mudah 
membangun dan memberikan kesempatan 
berbagi pengetahuan melalui pelatihan 
internal terkait program keamanan pangan dan 
pelatihan lain yang mendukung penerapan 
sistem ini. Kami memiliki orang-orang di 
beberapa divisi yang dilatih dalam program 
Start!, karena kami membutuhkan ide dan 
pemikiran yang berbeda untuk membantu 
dalam implementasinya”.



Peningkatan dan Manfaat
Ketika ditanya tentang peningkatan yang 
dihasilkan dengan mengimplementasikan 
BRCGS Start! Program jika dibandingkan 
dengan standar lain sebelumnya, CAM 
berkomentar bahwa sistem ini memiliki 
kriteria yang berbeda jika dibandingkan 
dengan kebanyakan sistem manajemen. Dalam 
kasus BRCGS Start!, salah satu peningkatan 
terbesar adalah terkait dengan dokumentasi 
informasi. Sejak penerapan BRCGS Start!, 
perusahaan telah meningkatkan informasi 
terdokumentasi dengan penetapan prosedur 
pengendalian dokumen dan catatan, sehingga 
semua dokumen dan catatan menjadi lebih 
dapat dikontrol, terpelihara, selalu dperbarui, 
dan mudah dilacak.

“Manfaat lain dari penerapan Program BRCGS 
Start! telah terlihat pada program 
pemeliharaan preventif kami, dimana melalui 
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penetapan prosedur tersebut program 
menjadi lebih terencana dan terpantau 
dengan baik melalui instruksi kerja dan 
formulir untuk keperluan pencatatan”. 

“Manfaat terbesar yang dirasakan melalui 
proses implementasi sertifikasi BRCGS 
tentunya adalah bagaimana reputasi merek 
produk dan perusahaan menjadi lebih baik.” 

Kiat untuk Perusahaan Lain              
Sepanjang proses penerapan persyaratan 
dan audit sertifikasi, ada banyak percobaan 
dan ruang untuk perbaikan. Kiat utama CAM 
untuk organisasi lain yang sedang 
mempersiapkan sertifikasi adalah dengan 
“menetapkan program kerja Anda sesuai 
dengan persyaratan standar, menanamkan 
program pendampingan staf yang kuat, serta 
secara konsisten memantau dan segera 
mengevaluasi hal-hal kecil”.




