
 

 

Inspiratif, Sharing Foodizz Dalam Salah Satu Sesi Program Pembekalan Masa Pra 
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Ikut ambil bagian dalam salah satu sesi acara pembekalan masa pra-Purnabakti yang 

diselenggarakan Bank Indonesia bersama pegawainya yang akan memasuki masa pensiun, 

Curriculum Direktur Foodizz, Danis Puntoadi menyempatkan diri untuk sharing ilmu 

mengenai peluang memulai bisnis kuliner kepada para peserta yang akan memasuki masa 

pensiun dalam bentuk webinar. Dalam kesempatan ini, Danis Puntoadi sharing mengenai kisah 

inspiratif Colonel Sanders yang baru mendirikan KFC pada usia 62 tahun. Selain itu Danis 

Puntoadi juga menjelaskan 4 ilmu cakupan bisnis kuliner hingga real story untuk peserta, yaitu 

:  

1. Alasan bisnis kuliner cocok untuk pensiun 

2. Potensi & risiko bisnis kuliner 

3. Menjadi investor, membuka franchise atau bisnis kuliner sendiri 

4. Kisah inspiratif kesuksesan dari bisnis kuliner yang mudah. 

 



 

 

Webinar ini merupakan salah satu sesi acara edukasi yang diperuntukan kepada pegawai Bank 

Indonesia dengan pangkat setingkat Asisten Direktur s.d. Deputi Direktur yang akan memasuki 

Masa Pra Purnabhakti (MPP).  Program ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang 

bisnis kuliner, peluang dan tantangannya saat ini, serta hal-hal penting yang perlu dipersiapkan 

untuk memulai bisnis kuliner.  

 

Rangkaian kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) hari yaitu pada tanggal 29 Maret – 1 April 

2021. Dalam hal ini Foodizz berkesempatan berpartisipasi pada sesi “Inspirational Session” 

yang berlangsung pada hari Kamis, 1 April 2021. Tiga hari sebelumnya para peserta MPP juga 

mendapatkan materi mengenai Mental and Spiritual Wellness, Physical Well Being, Financial 

Planning for Retirement dan Personal Coaching. 

 

 

Tentang Foodizz 

Foodizz merupakan sebuah pratform edukasi bisnis kuliner yang didirikan pada tahun 2018, 

sejak itu Foodizz telah mengedukasi total lebih dari 300.000 orang di lebih dari 100 kota di 

seluruh Indonesia sampai akhir tahun 2019, dan masih akan terus bertambah, dengan sebuah 

visi besar untuk memberikan akses terhadap ilmu bisnis kuliner kepada seluruh foodpreneur di 

Indonesia dari berbagai kalangan, terutama UMKM yang jumlah nya 64,1juta di tahun 2018*. 

Sebagai platform online, Foodizz memberikan edukasi berupa video edukasi dan podcast, yg 

bisa diakses melalui www.foodizz.id. Serta memfasilitasi berbagai workshop dan program 

CSR dari beberapa perusahaan besar di Indonesia. Sebagai platform edukasi kuliner pertama 

di Indonesia, Foodizz berkomitmen untuk terus memberikan ilmu-ilmu bisnis kuliner yang 

lebih menyeluruh dan lebih up to date mengikuti perkembangan trend dan perilaku konsumen, 

untuk memberikan jawaban terhadap keresahan-keresahan yang dihadapi oleh pebisnis kuliner 

di nusantara, khusus nya UMKM, sejalan dengan visinya: menciptakan 1.000.000 pengusaha 

http://www.foodizz.id/


 

 

kuliner dan 5.000.000 lapangan pekerjaan. Bergabunglah dengan lebih dari 10.000 pengusaha 

kuliner UMKM dan UKM naik kelas dengan semangat berbagi, bertukar informasi, dan 

silaturahmi di telegram channel foodizz: t.me/foodizzid 

 

Sumber : Surat Undangan Nara Sumber Pada Program Pembekalan Masa Pra Purnabhakti 

(MPP) Bank Indonesia 

 

Sumber gambar :  

1. Bank Indonesia 

2. Dokumen Pribadi 

 

Untuk keterangan lebih lanjut bisa menghubungi: 

Sarita Sutedja 

Public Relation Manager Foodizz – The First F&B Education Platform in Indonesia 

Whatsapp: +62 81320992992 

Email: sarita@foodizz.id 

Website: www.foodizz.id 

Instagram: @Foodizz.id - https://www.instagram.com/foodizz.id/ 

Facebook Fanpage: Foodizz Company - https://www.facebook.com/foodizz.id/ 

Join Foodizz Community edukasi harian di channel telegram free: https://t.me/foodizzid 

Klik Subscribe Youtube channel Foodizz: http://www.youtube.com/c/FoodizzChannel  

Follow TikTok Foodizz Belajar Kuliner : https://bit.ly/FoodizzBelajarKuliner  

Twitter Foodizz.id : https://twitter.com/Foodizzid 
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