Pembuktian komitmen keamanan
pangan melalui sertifikasi
“Kami bergabung di dalam komunitas
yang baik sehingga produk kami bisa
dikenal lebih luas dan mampu
meningkatkan pengetahuan dalam
penerapan sistem keamanan pangan.”
PT Pramana Pangan Utama atau yang lebih dikenal dengan
RPH PPU merupakan perusahaan yang bergerak di bidang
industri jasa Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan produksi
daging sapi. Merupakan anak perusahaan dari PT PAM
(Pramana Austindo Mahardika). RPH PPU berlokasi di Kampus
IPB Dramaga, Bogor, dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.
RPH PPU didirikan pada tahun 2018 dan mempekerjakan 58
karyawan dengan pengalaman dan kompetensi di bidangnya
masing-masing. Produk yang dihasilkan adalah daging sapi dan
turunannya yang mengacu kepada Ausmeat.
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Food
Safety
Memulai Langkah Baik

RPH PPU telah menerapkan standar tinggi
dan bersertifikat Sistem Manajemen
Keamanan Pangan (HACCP), Sistem
Manajemen Mutu (ISO 9001:2015) dan Halal.
Komitmen RPH PPU untuk terus melakukan
perbaikan yang lebih baik, menjadikan BRCGS
sebagai salah satu pengembangan dan
menilainya sebagai salah satu sertifikasi
terbaik di dunia dalam hal keamanan pangan.
Banyak hal mendasar yang tidak ditemukan
dalam sertifikasi lain, dan baru ada ketika RPH
PPU memulai persyaratan standar BRCGS.
“Hal ini membantu kami untuk belajar banyak,
karena kami telah melihat peningkatan dalam
hal-hal dasar mengenai keamanan pangan dan
ETRS yang tidak ada sebelumnya.”

Penerapan Persyaratan dan
Pengembangan Kapasitas

RPH PPU menerima pelatihan dari tim Lion
Super Indo, sebagai salah satu mitra pelatihan
yang disetujui BRCGS. Pelatihan tersebut
tentunya sangat membantu dalam
penyusunan standar dan pedoman sertifikasi
BRCGS dan ETRS. Dalam prosesnya,
tantangan signifikan yang dihadapi adalah
meningkatkan kesadaran karyawan untuk
menerapkan keamanan pangan selama proses
produksi. Dalam hal ini, dukungan dan
komitmen manajemen sangat penting, dan
kami mengadakan rapat manajemen sebulan
sekali dan kami mengupdate pencapaian kami
dalam rapat tersebut agar manfaat sertifikasi
dapat dikomunikasikan dengan baik.

konsumen. RPH PPU mengatakan bahwa
“Kami lebih percaya diri dalam bisnis serta
kami dapat lebih meyakinkan konsumen
bahwa produk kami berkualitas. Sertifikasi
BRCGS juga meningkatkan reputasi dan
merek dagang perusahaan. Dengan
memperoleh sertifikasi BRCGS, kami
bergabung dengan komunitas global yang
kuat yang memungkinkan produk kami dikenal
lebih luas dan memberikan cara untuk
meningkatkan pengetahuan dalam penerapan
sistem keamanan pangan.”

Kiat untuk Perusahaan Lain

Dalam menerapkan standar atau
mempersiapkan audit, banyak kendala dan
kesalahan dalam memperbaikinya, tetapi
tantangan ini akan membawa hasil yang
memuaskan jika Anda memiliki komitmen
yang kuat. Salah satu yang dapat dilakukan
adalah dengan meningkatkan kesadaran akan
pentingnya keamanan pangan dalam industri
pangan.

Peningkatan dan Manfaat

Beberapa manfaat diperoleh RPH PPU
setelah melakukan implementasi dan
mendapatkan sertifikasi dengan standar
BRCGS. Sertifikasi ini dapat membantu
meningkatkan nilai jual dan manfaat bagi
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