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“Peluncuran Sekolah Bisnis Kuliner, Bentuk Serius Foodizz 

Mendukung Kemajuan Bisnis Kuliner Indonesia”  
 
Bandung, 10 April 2021 – Sebagai satu-satunya perusahaan di bidang teknologi edukasi yang 
berfokus pada pendidikan bisnis kuliner di Indonesia, Foodizz meluncurkan Sekolah Bisnis 
Kuliner yang merupakan program pembelajaran berbasis kurikulum terpadu yang dapat diikuti 
oleh berbagai kalangan yang ingin memulai bisnis kuliner secara intensif dan komprehensif baik 
dari skala pemula sampai lanjutan. Selain itu, sebagai wujud peningkatan kualitas pengetahuan 
bagi para peserta, Foodizz juga memperkenalkan dua penasihat terbaru yaitu Budi Satria Isman 
& Yuszak M Yahya yang sudah tidak asing di dalam ekosistem bisnis kuliner Indonesia. 
 
Rex Marindo selaku CEO Foodizz mengatakan “Selama perjalanan saya dengan teman-teman 
Foodizz, kami melihat ada jarak yang cukup jauh sehingga menyebabkan terjadinya kegagalan 
bisnis kuliner karena kurangnya ilmu pengetahuan yang komprehensif dan menyeluruh.  Oleh 
karena itu, Foodizz hadir untuk memberikan edukasi dan mempersempit jarak dengan 
meluncurkan program edukasi terbaru yaitu Sekolah Bisnis Kuliner. Program ini nantinya 
memungkinkan para peserta dapat memperoleh akses di ekosistem bisnis kuliner seperti ilmu 
bisnis secara teori, koneksi partnership, investor, vendor, teknologi dan perizinan pemerintah 
yang tentunya dengan pendampingan dari para advisor yang telah ahli di bidangnya.” 
 
Turut hadir pula Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
Republik Indonesia yang telah meresmikan Sekolah Bisnis Kuliner by Foodizz, beliau 
mengatakan “Industri kuliner merupakan salah satu penopang ekonomi yang mampu membuka 
banyak lapangan pekerjaan di Indonesia. Sebagai platform yang telah membantu pemerintah 
dalam pemberdayaan dan mendorong tumbuhnya pebisnis kuliner, Foodizz telah berkolaborasi 
dengan Kemenparekraf RI untuk memberikan edukasi bisnis kuliner di beberapa wilayah di 
Indonesia. Saya berharap, dengan adanya Sekolah Bisnis Kuliner dapat mencetak pebisnis 
kuliner di Indonesia yang mampu bersaing di pasar global. Selamat dan sukses untuk Foodizz.” 
 
Sekolah Bisnis Kuliner dapat diikuti secara online maupun offline selama 6 bulan yang terdiri dari 
4 bulan program kelas dan 2 bulan mentoring yang dilakukan secara intensif, sehingga tidak 
hanya peserta di area Bandung dan sekitarnya yang dapat mengikuti, namun dari berbagai 
wilayah di Indonesia dapat mengikuti Sekolah Bisnis Kuliner ini secara online. Pada kesempatan 
kali ini pula, Foodizz memberikan beasiswa dengan total senilai Rp 100.000.000 bagi para calon 
pelaku bisnis yang ingin mengikuti Sekolah Bisnis Kuliner. Dalam program ini, peserta akan 
mendapatkan pembelajaran dengan kurikulum terintegrasi bersama praktisi ahli, mentoring 
program, akses ekosistem bisnis kuliner Foodizz, E-learning yang dapat dipelajari secara 
berulang dan E-certificate kelulusan. 



 

Komitmen Foodizz dalam mengedukasi para calon pelaku bisnis kuliner dilanjutkan dengan 
menghadirkan dua penasihat baru yang juga merupakan ahli di bidang bisnis kuliner Indonesia. 
Penasihat pertama adalah Budi Satria Isman, yang merupakan CEO dari Mikro Investindo dan 
ProIndonesia Foundation yang telah meraih gelar Master Degree dari The George Washington 
University di bidang Organization Management. Budi Satria Isman sebelumnya pernah menjabat 
di berbagai perusahaan besar multinasional seperti Coca cola, Danone Group, Sari Husada, 
ExxonMobil dan Shell Oil. Penasihat kedua adalah Yuzsak M Yahya, yang merupakan CEO 
Serasa Group dan menjabat sebagai Business and Finance Advisor di beberapa perusahaan 
ternama.  
 
Kerjasama Foodizz dengan Budi Satria Isman dan Yuzsak M Yahya sebagai penasihat baru 
bertujuan untuk membantu mengedukasi calon pelaku bisnis kuliner dalam membangun, 
mengelola hingga mempertahankan bisnis kuliner mereka. Edukasi terhadap dunia bisnis kuliner 
yang diperoleh dari kedua penasihat tersebut tentunya didasari pada pengalaman dan 
pengetahuan para advisor yang sudah memiliki pengalaman di bisnis kuliner bertahun-tahun.  
 
“Kami berharap, dengan adanya Sekolah Bisnis Kuliner dapat membantu terwujudnya visi dan 
misi Foodizz yaitu terciptanya 15,000,000 lapangan pekerjaan melalui 5,000,000 calon dan 
pelaku bisnis kuliner dan membantu para mengembangkan usaha kuliner lokal menjadi tingkat 
nasional dan global” tutup Rex Marindo selaku CEO Foodizz.  
 
 

---selesai--- 
  
Tentang Foodizz 
Foodizz merupakan the 1st F&B EdTech di Indonesia yang didukung oleh 8 ekosistem pendukung. Foodizz didirikan 
karena melihat tingginya tingkat kegagalan bisnis kuliner di Indonesia akibat kurangnya pengetahuan para foodpreneur 
terhadap pengelolaan bisnis kuliner, oleh sebab itu Foodizz hadir untuk memberikan edukasi yang tepat sejak tahun 
2018. Perusahaan yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda no. 70 – Bandung 40135 – Jawa Barat ini telah memiliki komunitas 
kurang lebih sebanyak 30.000 pebisnis kuliner aktif, yang tergabung dalam berbagai platform seperti; Telegram group, 
Whatsapp group, Instagram, Youtube, dan mailing list. Hingga saat ini Foodizz secara konsisten membagikan edukasi-
edukasi seputar bisnis kuliner, baik secara free maupun komersial. Untuk detail lebih lanjut mengenai Foodizz dapat 
diakses melalui website www.foodizz.id. 
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