Terdepan dalam
Produk dan Layanan

| Landasan
Hukum
Legal Foundation
Berdasarkan Akta Notaris Popy Kuntari Sutresna SH, M. Hum. No. 8
Tanggal 17 Juni 2002 didirikan PT. Agronesia dengan pendiri yang
terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat serta Koperasi
Karyawan Mitra Industri. Pendirian ini telah mendapat pengesahan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. c12614. HT. 01. 01 Tanggal 10 Juli 2002. Serta telah diuandangkan dalam Berita Negara RI No. 73 Tanggal 10 September 2002.
Terakhir kali diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Agronesia No. 13 tanggal 27 Juni 2011
yang dibuat dihadapan Popy Kuntari Sutresna SH, M Hum Notaris di
Bandung dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum
dan HAM RI melalui Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-24168 Tahun
2011 tanggal 28 Juli 2011.
Based on the Deed of Notary Popy Kuntari Sutresna SH, M. Hum. No.
8 On 17 June 2002 PT. Agronesia with founders consisting of the Regional Government of West Java Province and the Industrial Partner Employee Cooperative. This establishment has been approved
by the Minister of Law and Human Rights through Decree No.
c12614. HT. 01. 01 Dated July 10, 2002. And has been published in the
State Gazette of the Republic of Indonesia No. 73 on September 10,
2002.
It was last amended based on the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Agronesia No. 13 dated
27 June 2011 drawn up before Popy Kuntari Sutresna SH, M Hum
Notary in Bandung, and has been approved by the Minister of Law
and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No.
AHU-AH.01.10-24168 the Year 2011 dated 28 July 2011.
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| Saham
Perseroan
Company Shares
Komposisi Pemegang Saham
Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Akta Pendirian
(Anggaran Dasar), Kepemilikan Saham PT.
Agronesia, terdiri dari :
a. Pemerintah Provinsi Jawa Barat 72,85%;
b. PT Jasa Sarana 4,21 %

Shareholder Composition
Based on Article 4 paragraph (2) of the Deed
of Establishment (Articles of Association),
Share Ownership of PT. Agronesia consists of :
a. West Java Provincial Government 72.85%;
b. PT Jasa Sarana 4.21%

Komposisi Kepemilikan Saham | Share Ownership Composition
Pemegang Saham
Shareholder

Jumlah Saham
Total Shares

Kepemilikan
Ownership

Pemprov Jawa Barat
PT. Jasa Sarana

Rp. 510.000.000
Rp. 29.462.000

72, 85%
4, 21%
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| Sejarah
Perusahaan
Company History
1959

Undang - Undang No. 82 Tahun 1958 Lembaran Negara No. 1962
Tahun 1958, tentang Nasionalisasi perusahaan milik Belanda di
Indonesia yang pelaksanaanya diatur oleh Peraturan Pemerintah
No. 33 Tahun 1959 Lembaran Negara
Law No. 82 of 1958 Gazette Country No. 1962 of 1958, on Nationalization Dutch-owned company in Indonesia that its implementation is regulated by Government Regulation No. 33 of 1959 State
Gazette

1981

Pemerintah Provinsi Jawa Barat Membentuk 10 Perusahaan
Daerah yang disertai dengan adanya penetapan neraca awal,
modal dasar dan equity
West Java Provincial Government Formed 10 Regional Company
which is accompanied by the presence of determination of initial
balance sheet, authorized capital and equity

1998

2002

Berubah menjadi Perusahaan Daerah Industri yang bergerak
dalam usaha industri pengolahan
Turned into a Regional Industrial Company that engaged in the
processing industry
Perubahan bentuk Hukum menjadi Perseroan Terbatas dengan
dasar hukum:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1998 Tanggal 24
Februari 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah.
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 4 Tanggal 12 April 2002
tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Industri
Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Barat menjadi Perseroan Terbatas
Change of Legal form to Limited Liability Company with legal
basis:
1. Regulation of the Minister of Home Affairs No. 3 of 1998 dated
February 24, 1998, concerning the Legal Form of Regional Owned
Enterprises.
2. Regional Regulation of West Java Province No. 4 Dated April 12,
2002, concerning Changes in the Legal Form of Regional Industrial Companies in the Province of West Java Province to become a
Limited Liability Company
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| Sertifikat
Perusahaan
Company Certiﬁcate

Sertiﬁkat YQ 005 215 - PT Agronesia - Inkaba

TKDN Rb Block 4x24x58

Sertiﬁkat Kesesuaian PT. Agronesia - Inkaba

TKDN Bar Wear Rubber 4x4x59

TKDN Rb Fender Cylindrical 400

TKDN Rb Fender SUC 1000
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| Sertifikat
Perusahaan
Company Certiﬁcate

TKDN Rb Fender V250x2000

TKDN Rb Lifter Bar210

TKDN Rb Fender V400x2500

TKDN Rb Hose 14inc

Sertiﬁkat Halal Saripetojo
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| Visi
&
Misi
Perusahaan
Company Vision & Mission
Menjadi Perusahaan terdepan dalam produk dan
layanan
Visi
Vision

To be a leading company in products and services

Menghasilkan Produk dengan kualitas terbaik
Memberikan layanan yang prima pada semua
Stakeholders
Misi
Mision

Produce the highest quality products
Providing excellent service to all Stakeholders

| Norma
Perusahaan
Company Norms
Jujur dalam perkataan dan perbuatan
Menjunjung tinggi nilai-nilai moral
Integritas
integrity

Honest in word and deed
Upholding moral values

Pakar dalam bidang pekerjaannya
Menjunjung tinggi etika profesi
Profesional
professional

Expert in the ﬁeld of work
Uphold professional ethics
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| Sekilas
Agronesia
Agronesia at a Glance
PT. Agronesia (Perseroda) Merupakan Perusahaan yang bergerak
pada bidang Industri barang teknik karet (Inkaba), Industri Es (Saripetojo), Industri Makanan dan Minuman (BMC). Dalam Menjalankan
operasinya PT Agronesia mengutamakan Norma - norma Integritas
dan Professionalisme, sehingga kualitas produk menjadi prioritas
Utama mendapatkan kepuasan pelanggan. Sesuai dengan Anggaran Dasar Tahun 2021, dalam arah pengembangannya PT. Agronesia
dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut :
1. Bidang Industri Pengolahan;
2. Bidang Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin;
3. Bidang Perdagangan Besar dan Eceran;
4. Bidang Pengangkutan dan Pergudangan;
5. Bidang Penyedia Akomodasi dan Penyedia Makan Minum;
6. Bidang Real Estate;
PT. Agronesia (Perseroda) is a company engaged in the rubber engineering goods industry (Inkaba), ice industry (Saripetojo), and
food and beverage industry (BMC). In carrying out its operations, PT
Agronesia prioritizes the norms of Integrity and Professionalism, so
that product quality is a top priority to get customer satisfaction. By
the Articles of Association of 2021, in the direction of its development, PT. Agronesia can carry out the following main business activities:
1. Processing Industry Sector;
2. Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water, and Cold Air;
3. Wholesale and Retail Trade;
4. Transportation and Warehousing Sector;
5. Field of Accommodation Providers and Food and Drink Providers;
6. Real Estate Sector;
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| Struktur
Organisasi
Organizational Structure
Dewan Komisaris

Direktur Utama

Sekertaris Perusahaan

GM Produksi &
Pemasaran

Inkaba

BMC AMDK

BMC PB & MP

Saripetojo Bandung

SDM

Business &
Internal Audit
Development

komite Audit

Saripetojo Sukabumi

Keuangan &
Akuntansi

Saripetojo Cirebon

Umum & Asset

Legal & Humas

Teknologi & Informasi
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| Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility

Kunjungan Rutin ke Panti Sosial
Asuhan Anak Muhammadiyah,
Sumur Bandung
Dihadiri oleh Kepala Sekretariat
beserta jajarannya

Kunjungan Rutin ke Panti
Asuhan Bayi Sehat Muhammadiyah, Sukajadi
Dihadiri oleh Kepala Sekretariat
beserta jajarannya

Penyerahan Ranjang Pasien ke
Rumah Sakit TK II Dustira,
Cimahi
Dihadiri oleh Kepala Sekretariat
beserta jajarannya

Pembagian
daging
qurban
untuk karyawan dan warga sekitar
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| Wilayah
Operasional
Operational Area

Wilayah kerja PT Agronesia untuk proses produksi dan pemasaran umumnya
masih di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya, namun pemasaran berdasarkan
pesanan (Job Order) khususnya produk dari Inkaba sudah mencapai hampir
seluruh Indonesia seperti pelabuhan-pelabuhan kapal laut, pertambangan
dan perminyakan.
Divisi Inkaba bahkan sudah menembus pasar ekspor ke Kualalumpur, Malaysia
untuk pemenuhan pesanan rubber hose.
PT. Agronesia senantiasa berorientasi untuk dapat melayani seluruh kebutuhan pasar dalam negeri bahkan terus berusaha untuk dapat menembus pasar
luar negeri dengan produk-produk andalan yang dihasilkan dari Inkaba.
The working area of PT Agronesia for the production and marketing process is
generally still in West Java and its surroundings, but marketing based on
orders (Job Orders) especially products from Inkaba has reached almost all of
Indonesia such as seaports, mining, and oil.
The Inkaba Division has even penetrated the export market to Kuala Lumpur,
Malaysia to fulﬁll orders for rubber hoses.
PT. Agronesia is always oriented to be able to serve all the needs of the domestic market and even continues to strive to be able to penetrate foreign markets
with ﬂagship products produced from Inkaba.
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| Profil
Bisnis
Perseroan
Company Business Proﬁle
Saripetojo Bandung

Saripetojo Cirebon

Saripetojo Sukabumi

Dengan lokasi pabrik yang tersebar di beberapa wilayah Jawa Barat, Seperti :
Bandung, sukabumi, Bogor dan Cirebon, Saripetojo memproduksi es balok
dan es kristal (Tube, Slice, Crush) untuk berbagai kebutuhan seperti Pengawetan sampai konsumsi dengan kualitas bahan baku air yang terjamin
higienis dan diolah dengan melalui proses ﬁltrasi yang modern.
With factory locations spread across several areas of West Java, such as Bandung, Sukabumi, Bogor, and Cirebon, Saripetojo produces ice cubes and ice
crystals (Tube, Slice, Crush) for various needs such as preservation to consumption with quality guaranteed hygienic water raw materials. and processed
through a modern ﬁltration process.

Sarana Produksi

Sarana Distribusi
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| Profil
Bisnis
Perseroan
Company Business Proﬁle
Bandoengsche Melk Centrale yang lebih dikenal dengan nama BMC, merupakan unit usaha pengolahan Susu Pasterisasi serta produk - produk turunannya
(Yoghurt, Es Krim)yang dikenal memiliki manfaat lebih baik bagi kesehatan
Selain itu BMC juga memproduksi produk - produk pastry bakery dan memiliki
outlet berupa Restoran yang telah dikenal diwilayah Bandung Raya serta melayani kebutuhan catering pada acara - acara tertentu.
BMC juga memproduksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari mata air
yang bersumber dari wilayah pegunungan Lembang yang diolah melaui tekhnologi ﬁltrasi modern
Bandoengsche Melk Centrale, better known as BMC, is a business unit for processing Pasteurized Milk and its derivative products (Yoghurt, Ice Cream)
which are known to have better health beneﬁts.
In addition, BMC also produces pastry bakery products and has an outlet in
the form of a well-known restaurant in the Greater Bandung area and serves
catering needs at certain events.
BMC also produces Bottled Drinking Water (AMDK) from springs sourced from
the Lembang mountainous region which is processed through modern ﬁltration technology.
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| Profil
Bisnis
Perseroan
Company Business Proﬁle
Berlokasi di Bandung, Inkaba dapat memproduksi berbagai jenis
barang teknik karet (Rubber Fender, Rubber Hose, Rubber Coupling,
dll) sesuai dengan kebutuhan pelanggan baik spesiﬁkasi, desain
maupun sifat khusus lainnya yang di persyaratkan seperti : Tahan
Panas, Tahan Gesek, Tahan Minyak, dan bahan kimia lainnya
Located in Bandung, Inkaba can produce various types of rubber
engineering goods (Rubber Fender, Rubber Hose, Rubber Coupling,
etc.) according to customer needs both speciﬁcations, designs, and
other special properties required such as Heat Resistant, Friction
Resistant, Oil Resistant, and other chemicals
Sarana Produksi

Peralatan Uji
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| industri Barang Teknik Karet
Rubber Technical Goods Industry
Klien Inkaba
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| Makanan
&
Minuman
Food and Beverage
Klien
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| industri
es
Ice Industry
Klien Saripetojo
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| Produk
Inkaba
Inkaba Product
Rubber
Coupling

Rubber
Sheet

Rubber
Lining

Cutless
Bearing

Expansion
Joint

Kopling adalah alat yang berfungsi untuk menghubungkan
dua poros untuk mentransmisikan suatu gerak (torsi), secara
sederhana kopling berfungsi sebagai transmisi daya. Cara kerja
kopling sederhana, ujung kedua poros dihubungkan ke kopling.
Saat poros penggerak mulai bekerja (berputar), terjadi
goncangan pada kopling, untuk mengurangi guncangan ini
digunakan komponen peredam pada kopling yang terbuat dari
karet atau plastik (sering disebut rubber coupling/coupling insert).

Rubber sheet memiliki fungsi sebagai pelapis antara barang
dengan media yang bertujuan untuk meredam getaran, Anti Slip,
Anti Chemical, Oil Resistence, Flame Resistence, Isulator dan
menghindari benturan langsung antara barang dengan media.

Rubber lining adalah suatu proses pelapisan yang dilakukan pada
permukaan suatu benda yang bertujuan untuk melindungi
permukaan benda tersebut dari karat atau benda korosif lainnya
dan melindungi permukaan benda tersebut dari abrasi atau erosi
sehingga akan meningkatkan daya tahan dan daya tahan benda.

Layaknya alat transportasi lainnya. Kapal laut memiliki berbagai
macam sparepart. Salah satu sparepart yang dimiliki kapal laut
adalah bantalan karet baling-baling kapal atau bisa disebut
dengan cutlass bearing / stern tube bearing.

Sambungan Ekspansi merupakan salah satu dari beberapa jenis
sambungan yang sering digunakan dalam instalasi perpipaan.
Perannya sangat penting terutama untuk meredam getaran dan
tekanan pada sambungan pipa logam (Metal Pipe) di beberapa
proses pengolahan, seperti water treatment, aliran air pada turbin
yang ditimbulkan oleh pompa.
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| Produk
Inkaba
Inkaba Product

Bogie
Wheel

Rubber
Track Shoe

Stern Tube
Bearing

Bogie adalah roda atau sistem roda dan pegas yang digunakan
untuk menopang lintasan atau sabuk. Umumnya ditemukan di
kendaraan yang dilacak seperti traktor dan ekskavator tipe crawler
serta tank militer, roda bogie mendukung trek dengan
memungkinkan trek untuk dinaiki. Trek mobil salju awal
bergantung pada sistem roda bogie untuk menopang trek karet
dan memberi kekuatan pada suspensi alat berat. Saat digunakan
dalam aplikasi ini, roda bogie ditempatkan secara merata pada
gandar yang menjalankan panjang lintasan di antara gandar
penggerak. Saat digunakan pada lintasan baja seperti traktor
perayap, roda bogie biasanya disusun dalam satu garis di
sepanjang bagian atas dan bawah lintasan.

Karet yang dibuat dengan sedemikian rupa, yang membungkus
Track Link, guna mencegah terjadi nya Slip dan mengurangi
benturan pada Tank saat bermanuver atau berakselerasi.

Menurut Gregory Collins (2012:19) Stern tube adalah suatu tabung
baja yang dipasang didalam struktur kapal yang bertujuan untuk
menopang dan mengelilingi poros penggerak yang menembus
lambung kapal.
Bagian poros yang dikelilingi dan ditopang oleh stern tube
dinamakan poros stern tube. Poros propeller ditopang oleh dua
bantalan di bagian buritan , salah satunya dibagian stern tube.
Bantalan ini juga disebut dengan bantalan stern tube.
Untuk mencegah masuknya air laut ke dalam lambung kapal
melalui stern tube ini, maka disekeliling poros pada stern tube
diberi packing (bearing) yang terbuat dari lignum vitae (kayu pok)
yang bersifat mengeluarkan lendir semacam minyak apabila
terkena air laut.
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| Produk
Inkaba
Inkaba Product

Mining
Hose

Rubber
Elbow

Rubber
Skirting

Rubber
Packer

Selang hisap digunakan dengan kapal keruk untuk pengangkutan
lumpur/kerikil. Menyedot campuran lumpur dan air menggunakan
tekanan negatif. Sebagian besar digunakan dengan selang ini
adalah ﬂensa karet / ﬂensa belakang baja dan ﬂensa Aksi Ganda.
Mereka dapat disuplai dalam berbagai ukuran, dan tergantung
pada aplikasinya, dengan kemampuan vakum 100% dan tekanan
ledakan tinggi. Untuk digunakan dengan gimbal dan di tangga
kapal keruk pemotong, kami dapat melengkapinya dengan selang
hisap radius lentur kecil.

Rubber Elbow/Siku karet adalah panjang pipa siku yang terbuat
dari karet. Pipa Elbow diatur pada suatu sudut untuk
memungkinkan pipa berubah arah. Ini sering diperlukan untuk
ruang sempit atau saat menjalankan garis dari satu titik ke titik lain
karena garis itu jarang lurus. Menggunakan siku memungkinkan
orang untuk membuat rangkaian pipa yang dapat ditekuk tanpa
mengurangi integritas pipa dengan mencoba membengkokkan
atau memaksa bentangan pipa yang dirancang untuk menjadi
lurus.

Karet Skirting adalah lembaran karet yang khusus dirancang
sebagai strip penahan dititik pengangkutan, pemindahan dan
penuangan pada materi ke conveyor belt dan mengurangi
tumpahan. Kekerasannya tidak melebihi 70 ± 5 shore A. Untuk
mengetahui aplikasi terbaik, putaran rpm harus dicek.

Dalam industri perminyakan & gas bumi berarti bahan / materi /
alat yang di set untuk menciptakan kondisi pembatas (sealing)
antara tubing dengan casing, drill pipe dengan casing atau dalam
open hole sebagai pengisolasi area formasi tertentu.
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| Produk
Inkaba
Inkaba Product

Rubber
Bellow

Conical
Bonded

Kopling adalah alat yang berfungsi untuk menghubungkan
dua poros untuk mentransmisikan suatu gerak (torsi), secara
sederhana kopling berfungsi sebagai transmisi daya. Cara kerja
kopling sederhana, ujung kedua poros dihubungkan ke kopling.
Saat poros penggerak mulai bekerja (berputar), terjadi
goncangan pada kopling, untuk mengurangi guncangan ini
digunakan komponen peredam pada kopling yang terbuat dari
karet atau plastik (sering disebut rubber coupling/coupling insert).

Dipasang di antara gerbong dan bogie untuk berfungsi sebagai
suspensi utama dan elemen peredam. Sistem suspensi yang
menghubungkan roda dan rangka bogie akan mengurangi
getaran serta kebisingan pada bogie dan trek, mengurangi polusi
suara. Mereka biasanya dipasang dalam set 4 per poros bogie. Pada
umumnya digunakan dengan kekakuan yang sama pada arah
lateral dan longitudinal

Pegas jurnal karet adalah salah satu bagian penting dari kereta api.
Peralatan pendukung pegas karet banyak digunakan di layar
bergetar. Fungsi utamanya mencakup dua aspek:
Satu untuk mendukung bodi layar yang bergetar dan membuat
bodi mesin menerapkan getaran yang dibutuhkan.

Rubber for
Journal Spring Yang lainnya adalah untuk mengurangi beban dinamis yang

ditransfer ke pondasi atau rangka struktur. Peralatan ini terutama
terdiri dari pegas karet, alas, dan sandaran kepala kursi. Pegas karet
adalah jenis komponen kontrol getaran yang menggunakan
deformasi elastis karet untuk mewujudkan peran pegas. Ini adalah
semacam elastisitas polimer.
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| Produk
BMC Product
BMC Signature
Yoghurt

Signature
Milk

Milk Shalimar

Purple Honey
Parfait

Apa Itu Milk Processing BMC ?
Milk Processing yang dimaksudkan disini adalah proses Pasteurisasi. Moto
utama di balik pasteurisasi adalah untuk mengendalikan bakteri penyebab
tuberkulosis, yang tidak lagi menjadi perhatian karena sapi diuji TB setiap
tahun dan dikeluarkan dari kawanan, dan diobati jika terbukti positif. Namun,
kebutuhan akan pasteurisasi tetap ada karena susu bertindak sebagai media
yang kaya untuk pertumbuhan berbagai bakteri patogen seperti Salmonella
spp., Escherichia coli, dan Listeria monosit. Tes PasLite diterima secara universal
oleh industri susu dan produsen makanan untuk memastikan apakah produk
susu dipasteurisasi dengan benar. Tes ini mendeteksi keberadaan alkaline
phosphatase, enzim yang secara alami ada dalam susu dan dihancurkan oleh
panas dan periode penahanan pasteurisasi.
Pasteurisasi dapat berupa proses batch atau kontinyu. Kondisi pasteurisasi
yang digunakan saat ini adalah 62,8C selama 30 menit untuk proses batch atau
71,7C selama 15 detik untuk proses kontinyu. Namun, produk susu yang berbeda memiliki kondisi yang berbeda untuk pasteurisasi. Continuous High-temperature Short Time (HTST), Continuous Higher Heat Shorter Time (HHST), continuous ultra-pasteurization, dan aseptic Ultra High Temperature (UHT) adalah
berbagai jenis pasteurisasi. Produk kalengan biasanya disterilkan pada 115.6C
selama 20 menit.
Mengapa Memilih Milk Processing BMC ?
Alasan utamanya adalah karena proses pasteurisasi terbukti efektif dalam
membunuh kuman penyebab penyakit. Maka dari itu, penting untuk memastikan bahwa susu dan produk olahan susu yang Anda beli sudah dipasteurisasi.
Jika tidak, Anda akan lebih berisiko mengalami keracunan makanan akibat
mengonsumsi susu mentah.
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| Produk
BMC Product

Apa Itu pastry & Bakery BMC ?
Nama pastry berasal dari bahasa Perancis "patisserie" yang artinya kue. Sedangkan bakery adalah bagian dari pastry yang digunakan pada proses pembuatan
danish, roti, croissant, dan lain-lain. Bakery berasal dari kata "bake" dalam
bahasa Inggris yang artinya dibakar atau dipanggang. Sehingga dalam prosesnya, bakery harus melalui proses pemanggangan. Setelah itu, tahap selanjutnya seperti memberikan hiasan atau topping juga harus dilewati untuk rasa
dan tampilan yang lebih menarik.
Jenis-jenis Bakery
Produk bakery terbuat dari bahan dasar yang meliputi telur, tepung terigu, gula
pasir, susu, garam, dan lemak. Contohnya adalah roti dan produk lainnya yang
menggunakan ragi sebagai bahan campurannya, misalnya roti tawar atau roti
dengan isian yang biasa dijual di toko-toko.
Jenis-jenis Pastry
Pastry berbeda dengan bakery. Bahan utamanya adalah margarin, tepung, air,
dan gula.
Mengapa Memilih Pastery & Bakery BMC ?
Salah satu keunggulan produk dari BMC adalah Pastry & Bakery yang bisa disesuaikan dengan keinginan konsumen atau lebih dikenal dengan Custom
Order. Ada satu produk yang menjadi andalan BMC, yaitu Bombolone. banyak
konsumen yang menjadi pelanggan tetap ketika memesan Pastery jenis ini.
karena Bombolone BMC memiliki tekstur yang soft dan tidak terlalu manis.
Perpaduan antara aroma Selai dan Adonan yang dihasilkan dari pemakaian
produk berkualitas juga menjadi keunggulan dari Pastry BMC.
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| Produk
Saripetojo
Saripetojo Product
Apa Itu Tube Ice Saripetojo ?
Tube Ice berasal dari konotasi B. Inggris yang jika di terjemahkan berarti Tabung/Silinder Es. yang dimana dalam
proses nya, dibentuk sedemikan rupa sehingga menghasilkan es yang berbentuk silinder/tabung dan memiliki
rongga atau lubang ditengah es yang bertujuan untuk
mempercepat proses pendinginan.
Mengapa Memilih Tube Ice Saripetojo ?
Tube Ice Saripetojo terjamin Higienis tidak mengandung
bakteri jahat (E. Coli), Ukuran Tube Ice Ideal, Es bening dan
tidak memiliki warna atau rasa, Halal, Harga Terjangkau dan
Pengiriman Cepat serta Tepat Waktu.

Apa Itu Block Ice Saripetojo ?
Block ice berasal dari konotasi b. inggris yang jika diterjemahkan kedalam bahasa indonesia yaitu es blok, yang
dimana dalam proses pembuatannya dibentuk sedemikian
rupa, sehingga menghasilkan es yang berbentuk balok. pemanfaatan dari es balok ini sendiri biasanya untuk mendinginkan bahan makanan seperti daging, ikan dan bahan
makanan lainnya, saripetojo memproduksi es balok dalam
ukuran 25 dan 50 Kg
Mengapa Memilih Block Ice Saripetojo ?
Block Ice Saripetojo merupakan Pioneer dalam industri es
khususnya di Jawa Barat, di eranya Es Balok selalu identik
dengan Saripetojo, karena itulah Saripetojo menjadi Historical dimata warga Jawa Barat. selain itu juga, Block Ice Saripetojo Tube Ice Saripetojo terjamin Higienis tidak mengandung bakteri jahat (E. Coli), Ukuran Tube Ice Ideal, Es bening
dan tidak memiliki warna atau rasa, Halal, Harga Terjangkau
dan Pengiriman Cepat serta Tepat Waktu.
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