Bio Farma dan Pegadaian Siapkan Sinergi Bisnis Bersama

(Bandung 5/9) Bio Farma dan PT Pegadaian (Persero), menjajagi potensi kerja sama untuk
pengembangan bisnis, melalui kerja sama sinergi bisnis antar Badan Usaha Milik Negara.
Acara ini dilaksanakan di kantor wilayah X PT Pegadaian (Persero) Bandung pada tanggal 5
September 2019 dalam acara Nota Kesepahaman dan Kerja Sama Sinergi BUMN dan Korporasi.
Penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU ditandatangani oleh Kuswiyoto selaku Direktur
Utama PT Pegadaian (Persero) dan Disril Revolin Putra selaku Direktur Sumber Daya Manusia dan
Umum Bio Farma.
Tujuan dari penandatanganan MoU ini, sebagai pedoman untuk memungkinkan Bio Farma dan PT
Pegadaian melakukan Kerja sama dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki masingmasing Perusahaan.
Dalam sambutannya Kuswiyoto mengatakan setiap BUMN memiliki potensi sinergi yang dapat
dijajaki, terutama setelah Pegadaian melakukan berbagai transformasi. Menurut dia, sinergi
diperlukan di era disrupsi dan revolusi digital, untuk menciptakan nilai tambah dari setiap
perusahaan.
Sementara itu, Disril mengatakan tujuan penandatanganan MoU ini merupakan langkah awal dan
dasar untuk merumuskan dan mendiskusikan potensi serta mempersiapkan terlaksananya kerja
sama sinergi bisnis antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
"Nota dari kesepakatan ini meliputi perumusan dan diskusi potensi dari Bio Farma dan Pegadaian.
Dari kami, akan menawarkan layanan medical checkup, pemeriksaan laboratorium dan vaksinasi
baik melalui klinik Bio Farma atau Imunicare, kerja sama program Corporate Social Responsibility
(CSR) berupa pengobatan dan vaksinasi gratis bagi masyarakat yang ada disekitar Bio Farma dan
Pegadaian", ujar Disril
Bentuk rencana kerjasama lainnya antara lain mempersiapkan kerja sama dibidang pembentukan
agen pemasaran dan/atau agen pembayaran produk PT Pegadaian, kerja sama pemasaran dan
pemanfaatan produk unggulan PT Pegadaian untuk karyawan dan afiliasi Bio Farma, kerja sama
komunikasi pemasaran untuk produk dan layanan dari PT Pegadaian maupun Bio Farma melalui

kanal social media , jaringan agen dan outlet keduanya, kerja sama pelayanan kesehatan bagi
karyawan PT Pegadaian.
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