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Super Indo Buka Gerai Perdana di Pekalongan 
Lengkapi kebutuhan masyarakat Pekalongan dengan produk-produk yang 

berkualitas, segar, dan terjangkau 

 

Pekalongan, 16 Agustus 2018 – Jaringan supermarket nasional Super Indo, secara resmi 

membuka gerai baru di Kota Pekalongan menjelang hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 

yaitu pada Kamis, 16 Agustus 2018. Pembukaan ini menjadi penanda masuknya gerai Super 

Indo yang pertama di Kota Pekalongan. Peresmian gerai Super Indo Pekalongan dilakukan di 

Jalan Dr. Wahidin No. 102, Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota 

Pekalongan, Jawa Tengah. Pembukaan gerai dilakukan oleh Walikota Pekalongan, H.M. 

Saelany Machfudz bersama manajemen Super Indo yang diwakili oleh Johan Boeijenga, CEO 

PT Lion Super Indo dan Bambang Triwicaksono, VP Legal & HR PT Lion Super Indo, 

disaksikan oleh perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 

Indonesia bersama jajaran Muspida dan Muspika.  

 

Pemilihan Kota Pekalongan didasari oleh latar belakang dan pertumbuhan ekonomi yang cukup 

baik dalam beberapa tahun terakhir. Seperti diungkapkan CEO PT Lion Super Indo “Setelah 

serangkaian riset dan analisa yang kami lakukan, manajemen Super Indo melihat potensi 

ekonomi dan bisnis yang sangat baik di Kota Pekalongan. Sebab itu perusahaan memutuskan 

untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat Pekalongan dan memberikan pengalaman belanja 

yang lebih baik bagi warga setempat. Kehadiran Super Indo di Pekalongan juga diharapkan 

dapat turut berkontribusi dalam menyerap tenaga kerja lokal dan juga produk-produk unggulan 

setempat”. 

 

Pembukaan ini sekaligus menandai jumlah gerai Super Indo yang telah mencapai 157 gerai. 

“Hadirnya gerai Super Indo Pekalongan ini merupakan bagian dari target ekspansi kami untuk 

semakin dekat dengan masyarakat dan menjadi bukti atas eksistensi Super Indo yang lebih dari 

dua dekade melayani pelanggan untuk menjadi supermarket nomor satu di Indonesia. 

Penambahan gerai ini merupakan komitmen Super Indo untuk mengembangkan layanannya 

dengan memberikan produk-produk segar berkualitas dengan harga yang terjangkau,” ungkap 

Johan. 

 

Selain itu, pembukaan ini juga diharapkan dapat menjembatani komitmen Super Indo untuk 

menjadi supermarket yang dekat dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam pembukaan gerai 

pertama ini, Super Indo yang telah bekerja sama dengan Kick Andy Foundation, menyerahkan 

dana bantuan kepada 5 lembaga yang peduli terhadap pendidikan anak-anak pra-sejahtera. 

“Kehadiran Super Indo haruslah bermanfaat, baik terhadap pengembangan ekonomi, 

lingkungan dan sosial, terutama pendidikan. Super Indo memiliki perhatian yang tinggi terhadap 

pendidikan anak-anak pra-sejahtera karena Super Indo percaya pendidikan yang memadai bagi 

anak-anak merupakan jembatan masa depan Indonesia. Untuk itu, kami telah bekerjasama 
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dengan Kick Andy Foundation dalam mengumpulkan donasi dari para pelanggan dan karyawan 

untuk kemudian disalurkan dalam bentuk dana pengembangan fasilitas pendidikan”, ungkap 

Yuvlinda Susanta, Head of Corporate Affairs & Sustainability PT Lion Super Indo. 

 

Adapun 5 lembaga yang dipilih untuk menerima donasi pelanggan Super Indo, sebagai berikut: 

Posko Baca Jogokali, Taman Bacaan Masyarakat Jendela Dunia, Sekolah Alam Pekalongan, 

Yayasan Binaan Anak Yatim “Dewi Aminah” dan Panti Asuhan Muhammadiyah Pekalongan 

Timur. Seluruh lembaga tersebut akan menerima bantuan berupa paket pengembangan taman 

bacaan dan rumah belajar. Diharapkan bantuan tersebut, dapat membantu anak-anak pra-

sejahtera untuk mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat bagi masa depan mereka. 

 

Sementara itu, dalam rangka pembukaan gerai terbarunya, Super Indo Pekalongan telah 

menyiapkan promosi dan kegiatan menarik, yaitu “Promo Serba 10 Ribu” untuk 500 pelanggan 

pertama setiap harinya mulai tanggal 16 hingga 19 Agustus 2018, serta “Pesta Rakyat” pada 26 

Agustus 2018 yang akan menghadirkan berbagai acara menarik, mulai dari fun aerobic, door 

prize, bazar dan aneka lomba 17-an. 

 

 

Tentang Super Indo 

Sejak tahun 1997, Super Indo tumbuh dan berkembang bersama masyarakat Indonesia. Kini, 

Super Indo telah memiliki 157* gerai yang tersebar di 39 kota dan kabupaten di Pulau Jawa dan 

bagian selatan Sumatera, serta 5 supermarket waralaba dengan merek Super Indo Express 

yang berlokasi di Tangerang, Bekasi dan Depok. Didukung lebih dari 8.000* 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”.  

 

*Data per Agustus 2018 

 

Untuk informasi lebih lanjut hubungi: 

Arya Wardhana  
Corporate Affairs  
PT Lion Super Indo  
Phone: +62 21 2929 3333 x. 3366  
Email: arya.wardhana@superindo.co.id   
www.superindo.co.id  
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