
Case study

Jaminan kualitas menjadi lebih efisien

“Sertifikasi keamanan pangan adalah 
hal yang penting, dan BRCGS adalah 
pilihan yang tepat untuk mewujudkan 
semua itu”
PT Korma Jaya Utama didirikan pada tahun 1948 dan unit 
pengolahannya mulai beroperasi pada tahun 1974. Kapasitas 
unit pengolahan mencapai 12.000 botol/hari dengan produksi 
rata-rata 8.000 botol/hari. Jenis produk pangan yang di olah 
yaitu Kecap Manis dengan beberapa varian merk produk 365 
Kecap Manis Super Indo, Cap Korma, PROIBU, Zaitun, dan 
Valueplus.

PT Korma Jaya berlokasi di Jalan M. Saidi No. 39, Kecamatan 
Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, 
Indonesia, dan saat ini jumlah pegawai pengolahan mencapai 
42 orang serta pegawai pegawai mencapai 10 orang.
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Memulai Langkah Baik
PT Korma Jaya Utama memilih BRCGS karena 
Standar Keamanan Pangan BRCGS 
memungkinkan semua jenis produsen 
makanan untuk menunjukkan bahwa mereka 
mengikuti prosedur yang berlaku saat 
memproduksi makanan. BRCGS diakui secara 
internasional oleh GFSI, dan dengan 
menerapkan standar yang telah diakui oleh 
GFSI membuat penjaminan kualitas lebih 
efisien karena menghindari audit ganda dari 
berbagai klien atau distributor. Standar 
BRCGS juga memuat persyaratan rinci dan 
teknis terkait dengan kondisi lingkungan dan 
operasional.

Penerapan Persyaratan dan 
Pengembangan Kapasitas
Pertama-tama, penting bagi PT Korma Jaya 
Utama untuk memastikan komitmen dan 
dukungan dari pemilik dan pemimpin di 
perusahaan. Selanjutnya, tim Super Indo 
membantu mempersiapkan penerapan 
persyaratan standar. Setelah keduanya siap, 
kami mengadakan pelatihan dan kemudian 
mulai menerapkan persyaratan di pabrik.

Pelatihan dan pendampingan yang diberikan 
oleh tim Super Indo sangat membantu PT 
Korma Jaya Utama dalam memahami 
persyaratan standar BRCGS dan menerapkan 
prinsip-prinsip keamanan pangan. Tantangan 
terbesar adalah kurangnya pengetahuan 
sumber daya manusia di perusahaan. Setelah 
melakukan proses sertifikasi BRCGS, kami 
mendapatkan banyak ilmu baru yang berguna 
bagi perusahaan.

Peningkatan dan Manfaat
Pengalaman dalam mematuhi Standar BRCGS 
dan memperoleh sertifikasi memberikan PT 
Korma Jaya Utama pengetahuan lebih jauh 
dalam memahami persyaratan dasar BRCGS 

dan memahami sistem keamanan pangan 
terintegrasi untuk memastikan bahwa semua 
pemasok di perusahaan telah mematuhi 
program keamanan pangan.

Standar BRCGS juga melindungi merek 
perusahaan sehingga pelanggan dapat lebih 
memiliki kepercayaan dalam sistem produksi 
dan manajemen rantai pasok PT Korma Jaya 
Utama. Karena kepercayaan pelanggan 
terhadap keamanan dan kualitas produk 
menjadi bertambah dan perusahaan menjadi 
lebih dikenal dalam direktori, tentunya PT 
Korma Jaya Utama juga berharap angka 
penjualan akan meningkat.

Kiat untuk Perusahaan Lain
“Sertifikasi keamanan pangan diperlukan 
untuk mendapatkan pengakuan dari pihak 
eksternal dan independen yang menyatakan 
bahwa organisasi telah melakukan proses 
produksi pangan sesuai standar. BRCGS 
adalah pilihan yang tepat untuk mewujudkan 
semua itu.”
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