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Ceritakan tentang perusahaan Anda… 
Sejak tahun 1997, Super Indo tumbuh dan berkembang bersama 
masyarakat Indonesia melalui kemitraan antara Ahold Delhaize, Belanda 
dan Salim Group, Indonesia. 

Hingga Agustus 2021, gerai Super Indo tersebar di 40 kota di Pulau Jawa 
dan Pulau Sumatera bagian selatan. Didukung lebih dari 8.500 karyawan 
terlatih, Super Indo menyediakan beragam produk kebutuhan sehari-hari 
dengan kualitas yang dapat diandalkan, lengkap, harga hemat, dan lokasi 
toko yang mudah dijangkau. Kesegaran dan kualitas produk selalu dijaga 
melalui pilihan sumber yang baik dan penanganan dengan standar 
prosedur operasional yang selalu dipantau. Hal ini menjadikan Super Indo 
sebagai pilihan tempat berbelanja yang selalu "Lebih Segar", "Lebih 
Hemat" dan "Lebih Dekat". 

Dalam menyediakan produk-produk segar dari sumber yang baik, Super 
Indo memiliki standar prosedur operasional di semua lini kerja yang selalu 
terjaga. Sebagai pendukung produk-produk lokal, Super Indo memiliki 
komitmen untuk memajukan perekonomian lokal dengan bermitra 
bersama petani lokal, dan memberdayakan UMKM yang menjadi pemasok 
produk merek sendiri bagi gerai-gerai Super Indo.

Apa yang mempengaruhi keputusan Anda untuk memilih BRCGS START! 
untuk pemasok Anda? 
BRCGS merupakan standarisasi untuk produk pangan yang dikenal 
memiliki reputasi baik serta standar ketat dan mumpuni untuk 
memastikan kepatuhan pemasok dalam menjamin mutu dan 
keamanan produk makanan. Saat kami mengetahui adanya 
standaryang diciptakan sebagai stepping stones untuk
pemasok kecil dan menengah, maka kami meyakini
BRCGS START! ini dapat diterapkan untuk 
para pemasok produk pangan Own Brand 
Super Indo.

Bicaralah kepada kami melalui proses penerapan 
Standar di perusahaan Anda.  
Dimulai pada akhir tahun 2019, sosialisasi standar 
BRCGS START! dilakukan langsung oleh tim BRCGS 
kepada  tim Super Indo, dan para pemasok yang terlibat 
dalam penerapan standar tersebut. Diawal tahun 2020, 
tim Super Indo mendapatkan pelatihan BRCGS FOOD 
8 Lead Auditor dan Risk Assessment untuk 
meningkatkan kompetensi dalam rangka penerapan 
standar BRCGS START!  untuk para pemasok. 

Apa perubahan dan tantangan paling signifikan yang 
Anda hadapi untuk memenuhi persyaratan BRCGS? 
Ada beberapa hal yang menjadi perhatian kami kepada 
para pemasok dalam hal penerapan BRCGS yaitu, 
sumber daya keuangan, sumber daya manusia  dan pola 
pikir. . Sumber daya keuangan menjadi perhatian karena 
terkait dengan kemampuan finansial untuk membiayai 
pemenuhan penerapan standariasasi termasuk di 
dalamnya fasilitas dan perlengkapan, tentunya ini diluar 
biaya audit sertifikasi. Selanjutnya yaitu sumber daya 
manusia, di mana umumnya pemasok tidak memiliki 
karyawan yang berkompeten dalam hal keamanan 
pangan. Terakhir adalah pola pikir para pemasok pada 
umumnya menganggap penerapan standar keamanan 
seperti BRCGS START! tidak memberikan dampak yang 
signifikat terhadap perkembangan bisnis mereka. 

Dapatkah Anda menguraikan dukungan BRCGS yang 
ditawarkan kepada Anda dalam proyek percontohan ini? 
Tim BRCGS telah memberikan dukungan yang baik 
secara teknis maupun non teknis. Memantau 
perkembangan project ini secara berkala. .

Masalah atau masalah apa yang telah sertifikasi BRCGS 
membantu Anda mengatasinya? 
Sertifikasi BRCGS membantu pemasok dalam 
meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk 
yang mereka produksi. Beberapa poin dalam sertifikasi 
BRCGS menjadi hal baru bagi pemasok  seperti Food 
Defense, Product Authenticity, and Allergens.

BRCGS memberikan pelatihan untuk Anda dan 
pemasok Anda melalui salah satu mitra pelatihan kami 
yang disetujui. Bagaimana hal itu meningkatkan 
keterampilan dan pengetahuan Anda? 
Tim Super Indo mendapatkan pelatihan dari DNV GL, 
selama  7 hari. Trainer dari DNV GL sangat 
berpengalaman, memberikan pemahaman secara teknis, 
serta menjelaskan penerapannya secara faktual di 
lapangan dengan berbagai contoh kasus.

Apa manfaat utama yang dialami Super Indo dengan 
BRCGS, dan situs yang mendapatkan sertifikasi?  
Super Indo memiliki pemasok  dengan produk yang 
terjamin mutu dan kualitasnya sesuai standard BRCGS. 
Dalam prosesnya, Tim Super Indo terlibat aktif dalam 
membimbing pemasok  hingga mendapatkan sertifikat. 
Ini menjadi pengalaman baru dan tidak terlupakan 
berkolaborasi denganpemasok. . 

Pernahkah Anda melihat manfaat yang signifikan ketika 
Anda memperoleh sertifikasi?
• Dengan keberhasilan pemasok Super Indo   
 mendapatkan sertifikat BRCGS, menjadikan Super  
 Indo sebagaiSupermarket pertama yang menerapkan  
 sertifikasi BRCGS di Indonesia.
• Proses sertifikasi BRCGS  membantu pemasok  dalam  
 perbaikan dokumen internal mereka, perbaikan di  
 area produksi sesuai standard BRCGS, serta   
 kedepannya menjadi branding perusahaan pemasok   
 yang membuka pasar baru bagi mereka.

Apa yang akan menjadi saran Anda untuk merek lain 
yang ingin turun BRCGS START! + Cara Penilaian 
Risiko ETRS untuk basis pemasok mereka?
Program BRCGS START! + ETRS Risk Assessment 
merupakan program yang sangat bermanfaat bagi 
pemasok sehingga  dapat diterapkan oleh brands yang 
lain. Persiapan dimulai dari pemilihan pemasok yang 
tepat sebagai pilot project, pelaksanaan pelatihan, dan 
secara konsisten menimplementasikan standar BRCGS 
kepada pemasok. -
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