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SUPER INDO SELF CHECK-OUT: PERTAMA DI INDONESIA 
Berikan pelayanan lebih untuk menciptakan pengalaman belanja yang menyenangkan, Super 

Indo tambahkan fasilitas baru di gerai untuk memudahkan pelanggan berbelanja dengan 

mandiri dan cepat. 

  

Tangerang, 7 Maret 2018 – Tanggap dengan inovasi yang bisa meningkatkan kenyamanan 

berbelanja, Super Indo meluncurkan fasilitas Self Check-out, cara baru melakukan pembayaran 

dengan mandiri dan cepat di gerai Super Indo dan merupakan yang pertama di Indonesia. 

 

Hadir di gerai Super Indo Teraskota, fasilitas Self Check-out ini diharapkan bisa menjadi cara 

belanja yang lebih praktis dan efisien. Untuk menggunakan Self Check-out, pelanggan Super 

Indo cukup menjalankan 3 langkah sederhana: SCAN, PAY, PACK ketika melakukan 

pembayaran dan semuanya dilakukan secara mandiri untuk menghemat waktu. SCAN adalah 

kegiatan memindai produk, PAY melakukan pembayaran secara non-tunai (kartu kredit, kartu 

debit, e-money, gift card Super Indo), dan kemudian PACK atau mengemas barang belanjaan. 

 

Wirawan Winarto, VP Operation Super Indo, mengungkapkan apa yang mendasari Super Indo 

mengembangkan fasilitas ini, “Super Indo selalu berinovasi dan mencoba memberikan 

pengalaman berbelanja yang terbaik kepada pelanggan. Selain dimanjakan dengan produk 

segar berkualitas dari Super Indo, pelanggan juga semakin dimudahkan saat melakukan 

pembayaran di gerai kami. Setelah berbelanja, pelanggan bisa langsung menuju counter self-

check out tanpa harus mengantri di kasir dengan melakukan langkah-langkah mudah, pindai 

produk yang hendak dibeli, membayarnya secara non-tunai dan tinggal mengemasnya. Belanja 

menjadi lebih mudah dan cepat.” Wirawan juga menambahkan, bahwa dalam waktu dekat 

fasilitas Self Check-out ini akan segera ditambahkan di beberapa gerai di Jabodetabek, 

sehingga lebih banyak pelanggan yang bisa mendapatkan manfaatnya. 

 

Lebih lanjut, Yuvlinda Susanta, Head of Corporate Affairs & Sustainability Super Indo, 

memberikan keterangan, “Sebagai Supermarket lokal yang telah hadir melayani pelanggan 

selama lebih dari 20 tahun di Indonesia, kami tidak pernah berhenti untuk menghadirkan 

inspirasi-inspirasi segar setiap saat. Super Indo adalah destinasi belanja kebutuhan rumah 

tangga yang lengkap dan selalu memberikan nilai lebih bagi pelanggannya. 

Fasilitas Super Indo Self Check-out merupakan salah satu inovasi terkini yang dihadirkan untuk 

memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada pelanggan, khususnya mereka yang 

membutuhkan efisiensi waktu. Self-check out dirancang khusus untuk mempersingkat waktu 

saat melakukan pembayaran karena pelanggan tidak perlu antri di kasir”. 

 

Fasilitas Super Indo Self Check-out ini melengkapi berbagai fasilitas yang telah tersedia di gerai 

Super Indo seperti fasilitas Bakar dan Goreng gratis bagi pelanggan yang membeli ikan segar, 

Super Kiosk untuk membeli pulsa telepon dan listrik, membayar iuran BPJS Kesehatan, dan 
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dapat digunakan untuk memeriksa harga produk. Tersedia juga fasilitas belanja online di Super 

Indo dengan menggunakan aplikasi Happy Fresh, Go-mart (by Gojek), Honestbee. 

 

Tentang Super Indo  

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

Super Indo telah memiliki 155* gerai yang tersebar di 38 kota dan kabupaten di Pulau Jawa dan 

bagian selatan Sumatera, serta 2 supermarket waralaba dengan merek Lion Express yang 

berlokasi di Tangerang dan Bekasi. 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 Februari 2018 

 

Tentang Ahold Delhaize 

Super Indo merupakan bagian dari jaringan ritel internasional Ahold Delhaize, yang berpusat di 

Zandaam, Belanda dan beroperasi di 3 benua serta 10 negara: Belanda, Belgia, Luksemburg, 

Yunani, Republik Ceko, Serbia, Rumania, Portugal, Amerika Serikat dan Indonesia. Ahold 

Delhaize melayani lebih dari 50 juta pelanggan setiap minggu di Eropa, Amerika Serikat dan 

Indonesia. Ahold Delhaize telah tercatat di Euronext Amsterdam and Brussels (AD) dan 

American Depository Receipts (ADRNY). 

 

 

Untuk informasi lebih lanjut hubungi: 

Arya Wardhana  
Corporate Communications  
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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