LSSM-003-IDN

keuntungan
sertifikasi iso 9001
Peningkatan kredibilitas dan
citra perusahaan

Kinerja dan produktivitas
karyawan yang lebih baik

KONTAK
0812 1390 0044
(0251) 8324 068, ext 104, 201

Proses kontrol kualitas
perusahaan yang lebih esien

Meningkatkan customer
experience

Jangkauan pemasaran yang
lebih luas

(0251) 8323 339
lembagasertikasibbia@gmail.com,
cabi@bbia.go.id

SERTIFIKASI sistem
manajemen mutu

iso 9001
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BALAI BESAR INDUSTRI AGRO

SERTIFIKASI

ISO 9001
ISO 9001 adalah standar internasional untuk Sistem
Manajemen Mutu dan merupakan pondasi dari
infrastruktur mutu bagi organisasi khususnya industri untuk
menghasilkan produk atau layanan yang konsisten
kualitasnya untuk memenuhi kepuasan pelanggan. ISO
9001 juga merupakan dasar yang baik untuk menerapkan
standar manajemen lainnya, seperti ISO 14001 untuk
manajemen lingkungan, ISO 22000 untuk manajemen
keamanan pangan dan lainnya. Penerapan ISO 9001
pada industri membantu perusahaan dalam perbaikan
sistem yang berkelanjutan dan menjaga konsistensi mutu
produk atau layanan.
Dalam hubungan perdagangan, perusahaan penyedia
sering kali diwajibkan memiliki sertikat ISO 9001 sebagai
jaminan atau pembuktian atas komitmen perusahaan
terhadap mutu produknya, apabila tidak memenuhi
kriteria ini maka perusahaan akan kehilangan
kesempatan untuk melakukan penjualan.

persyaratan

RUANG LINGKUP
Lembaga Sertikasi Sistem Manajemen Mutu BBIA (LSSM003-IDN) memberikan layanan sertikasi ISO 9001 yang
kompeten & berpengalaman. Industri yang mendapatkan
sertikat ISO 9001 oleh LSSM BBIA artinya telah mendapat
pengakuan secara internasional atas komitmen terhadap
mutu produk pada semua aspek. LSSM BBIA telah
diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan
ruang lingkup akreditasi pada sektor :

Formulir Permohonan
Formulir Data Perusahaan
Kelengkapan Data Administrasi
Akte Pendirian Perusahaan / Akta
Perubahan terbaru
Nomor Induk Berusaha (NIB) / Izin Usaha
Industri (IUI) / Izin Usaha Mikro Kecil
(IUMK)
Sistem Manajemen Perusahaan
Pedoman/Manual Mutu ISO 9001:2015
(apabila masih digunakan)
Konteks organisasi (internal dan
eksternal) (4.3)

Pertanian, kehutanan dan
perikanan

Produk makanan, minuman
dan tembakau

Lingkup sistem manajemen mutu
organisasi (5.2.2)
Sasaran mutu dan perencanaan untuk
mencapai sasaran (6.2)
Dokumen yang menguraikan resiko dan
peluang serta tindakan ditujukan pada
peluang dan resiko (6.1)
Laporan Audit Internal Terakhir
Laporan Tinjauan Manajemen Terakhir

LSSHACCP-006-IDN
LSSMKP-008-IDN

keuntungan
sertifikasi HACCP
DAN ISO 22000
Menunjukkan komitmen
perusahaan terhadap
keamanan pangan
Meningkatkan kepercayaan
pelanggan dan konsumen

KONTAK
0812 1390 0044
(0251) 8324 068, ext 104, 201

Mengontrol dan menghilangkan
risiko keamanan pangan
secara efektif
Menghindarkan risiko biaya
akibat penarikan produk yang
bermasalah

Memperluas pemasaran
produk ke pasar internasional

(0251) 8323 339
lembagasertikasibbia@gmail.com,
cabi@bbia.go.id

SERTIFIKASI

HAcCP DAN

iso 22000
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SERTIFIKASI

Lembaga Sertikasi Sistem
HACCP

HACCP dan ISO 22000

Era globalisasi memberikan dampak pada bidang
ekonomi dunia salah satunya dengan terbentuknya pasar
bebas. Produsen dapat memanfaatkan peluang ini untuk
memperluas pemasaran produk pangan olahan ke pasar
global. Agar dapat bersaing dan memenangkan pasar,
produsen makanan & minuman perlu mengembangkan
sistem manajemen keamanan pangan yang dapat
menjamin tercapainya produk yang bermutu, aman
dikonsumsi dan memenuhi standar keamanan pangan.
Dalam perdagangan internasional, sertikat sistem
manajemen keamanan pangan (Sertikat HACCP atau
Sertikat ISO 22000) umumnya digunakan sebagai salah
satu syarat yang diminta oleh negara tujuan ekspor.
Dalam menjawab tantangan global ini, Balai Besar Industri
Agro memiliki Lembaga Sertikasi Sistem HACCP dan
Lembaga Sertikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan
yang dapat memberikan layanan sertikasi sistem
manajemen keamanan pangan berdasarkan standar
HACCP dan ISO 22000.

Lembaga Sertikasi Sistem HACCP BBIA telah diakreditasi
Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor
akreditasi LSSHACCP-006-IDN. Ruang lingkup akreditasi
LSSHACCP BBIA meliputi :
-

Produk - produk susu dan analognya (01);
Lemak, minyak dan emulsi minyak (02);
Es untuk dimakan (03);
Buah dan sayur (04);
Kembang gula/permen dan cokelat (05);
Serealia dan produk serealia (06);
Produk bakteri (07);
Daging dan produk daging (08);
Ikan dan produk perikanan (09);
Telur dan produk telur (10);
Pemanis termasuk madu (11);
Garam, rempah, sup, saus, salad, produk
protein (12);
Produk pangan untuk keperluan gizi khusus
(13);
Minuman tidak termasuk produk susu (14);
Makanan ringan siap santap (15);
Pangan campuran (komposit) (16)

Lembaga Sertikasi Sistem
Manajemen Keamanan Pangan
ISO 22000
Lembaga Sertikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan
BBIA telah diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN)
dengan nomor akreditasi LSSMKP-008-IDN. Ruang
lingkup akreditasi LSSMKP BBIA meliputi :
- Pengolahan produk hewan mudah rusak (CI)
- Pengolahan produk tanaman mudah rusak

(CII)
- Pengolahan produk hewan dan tanaman

mudah rusak (produk campuran) (CIII)
- Pengolahan produk yang stabil pada suhu

ruang (CIV)

persyaratan
Formulir Permohonan
Formulir Data Perusahaan
Kelengkapan Data Administrasi
Akte Pendirian Perusahaan / Akta
Perubahan terbaru
Nomor Induk Berusaha (NIB) / Izin Usaha
Industri (IUI) / Izin Usaha Mikro Kecil
(IUMK)
Sistem Manajemen Perusahaan
Apabila perusahaan menerapkan ISO
22000:
Pedoman/Manual ISO 22000
Dokumen HACCP
Laporan Audit Internal Terakhir
Laporan Tinjauan Manajemen Terakhir
Foto sarana dan prasarana produksi
Apabila perusahaan menerapkan
HACCP:
Dokumen HACCP
Foto sarana dan prasarana produksi

LI-032-IDN

TUJUAN
INSPEKSI TEKNIS
Menjaga kualitas dan
keamanan produk makanan
yang dihasilkan
Untuk menjaga kepercayaan
konsumen dan reputasi merek

KONTAK
0812 1390 0044
(0251) 8324 068

Memenuhi regulasi atau
peraturan yang berlaku

Membantu identikasi
permasalahan selama proses
sterilisasi

Menghindari penarikan
produk

(0251) 8323 339
bbia.abitis@gmail.com,
cabi@bbia.go.id

INSPEKSI

TEKNIS
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INSPEKSI
TEKNIS
Sterilisasi komersial adalah proses inaktivasi spora dengan
panas dan/atau perlakuan lain yang cukup untuk
menjadikan pangan tersebut bebas dari mikroba yang
memiliki kemampuan untuk tumbuh dalam suhu ruang
selama distribusi dan penyimpanan, dengan demikian
umur simpan produk menjadi lebih lama.
Untuk menjamin keamanan produk pangan berasam
rendah yang diproses sterilisasi komersial, Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan
Peraturan Kepala BPOM No 24/2016 tentang persyaratan
pangan steril komersial, antara lain :
Pangan berasam rendah yang dikemas hermetis dan
disimpan pada suhu ruang harus disterilisasi
komersial.
Sterilisasi komersial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memberikan nilai F 0 sekurangkurangnya 3,0 menit dihitung terhadap spora
Clostridium botulinum.
Penetapan kecukupan proses panas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan untuk setiap
jenis produk, jenis medium, ukuran produk, dan faktor
kritis lain yang berpotensi mempengaruhi nilai F0.

RUANG LINGKUP
Untuk mendukung regulasi tersebut BBIA membentuk
Lembaga Inspeksi Teknis Kecukupan Panas (LI-032-IDN)
yang memberikan layanan pemeriksaan nilai kecukupan
panas (F0). Selain itu inspeksi teknis juga melayani
pemeriksaan distribusi suhu dan perhitungan alternatif
proses.
Lembaga Inspeksi BBIA merupakan satu-satunya Lembaga
Inspeksi yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi
Nasional (KAN) untuk ruang lingkup akreditasi kecukupan
panas berupa pengukuran nilai sterilisasi (F0) dan nilai
kecukupan panas (F-value atau P-value) lainnya seperti
pasteurisasi pada produk :

Makanan dan minuman dalam
kemasan (kaleng, botol, pouch)

Produk farmasi: bahan/ zat cair
(NaCl, asam laktat, dll) dalam
kemasan (botol, pouch, ampul, vial).

TESTIMONI

“PT CIP telah bekerjasama dengan BBIA dari awal
tahun 2000. Dengan staff ahliYang dimiliki
dilengkapi dengan peralatan uji yang qualied telah
memberikan support dalam pengembangan sistem
mutu dan terutama di pengujian thermal process,
guna memenuhi syarat BPOM dan sehingga kita
juga bisa ekspor. Selain itu juga memberikan
pelatihan dalam peningkatan kompetensi personil
dalam thermal process. Terimakasih sukses BBIA.”
Arif Wicaksana, Direktur PT Canning Indonesian
Products (Pronas)

LK-036-IDN

TUJUAN
kalibrasi
Memastikan alat pengukur
bekerja dengan benar

KONTAK
0812 1390 0044
(0251) 8324 068, ext 105

Menjaga quality control dan
jaminan kualitas dalam
produksi
Menelusur kembali hasil
pengukuran ke standar
nasional/internasional

Memenuhi persyaratan ISO

(0251) 8323 339
cskalibrasi.bbia@gmail.com,
cabi@bbia.go.id

KALIBRASI
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KALIBRASI
Alat ukur memiliki peran penting dalam menghasilkan
suatu produk atau jasa yang berkualitas dan aman. Seiring
berjalannya waktu dan intensitas penggunaan,
keakuratan alat ukur cenderung akan semakin menurun.
Kalibrasi secara berkala berguna untuk memastikan
kebenaran hasil pengukuran dan untuk mengetahui
besarnya ketidakpastian alat ukur.
Laboratorium Kalibrasi BBIA (LK-036-IDN) menyediakan
layanan kalibrasi yang professional, handal dan telah
diakreditasi sesuai ISO 17025:2017 oleh Komite
Akreditasi Nasional (KAN). Layanan kami didukung oleh
sumber daya yang berpengalaman dan kompeten serta
dilengkapi dengan peralatan standar / standar acuan
yang mampu telusur secara nasional maupun
internasional.

RUANG LINGKUP
Suhu dan Kelembapan
- Liquid in glass thermometer
- Temperature sensor with display
-

unit
Furnace
Incubator
Oilbath
Oven
Waterbath
Refrigerator/freezer/ cold storage
Massa

- Anak Timbangan
- Timbangan

Volume
- Mikropipet
- Mikropipet / Buret

digital

- Buret digital / Dilutor /

Panjang
- Inside - outside

micrometer

- Caliper

Waktu dan Frekuensi : Stopwatch

-

Dispenser
Pipet volume
Labu ukur
Pipet Ukur
Buret
Gelas Ukur

Instrument
Spectrophotometer
pH Meter
Conductivity meter
Turbidimeter
TDS meter
Polarimeter
saccharimeter
- Refraktometer
- Viscometer
- Autoclave

-

Tekanan : Pressure gauge

LP-057-IDN

TUJUAN
PENGUJIAN MUTU &
KEAMANAN PRODUK
Untuk kontrol kualitas pada tahap
sebelum, selama, dan setelah proses
produksi

Memenuhi peraturan pemerintah
khususnya terkait keamanan pangan
(SNI, registrasi pangan olahan BPOM,
sertikasi halal, dan lainnya)

Memberikan informasi tentang
produk (angka kecukupan gizi, bahan
tambahan pangan, dan lainnya)

KONTAK
0812 1390 0044
(0251) 8324 068, ext 103, 104, 123
(0251) 8323 339
cskalibrasi.bbia@gmail.com,
cabi@bbia.go.id

Penelitian dan pengembangan produk

Menjaga reputasi perusahaan dan
merek

Pengujian mutu
dan keamanan

produk
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PENGUJIAN MUTU

DAN KEAMANAN PRODUK
Industri pangan dituntut untuk menghasilkan produk yang
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang
telah ditetapkan. Industri pangan yang beroperasi dan
mengedarkan produk pangannya di Indonesia wajib
mengikuti regulasi ijin edar yang diatur oleh Badan
Pengawas Obat dan Makanan. Sistem manajemen
keamanan pangan yang berlaku secara internasional
akan sangat baik apabila diadopsi dan diterapkan dalam
industri pangan nasional.
Laboratorium Penguji BBIA memberikan layanan
pengujian yang akurat, independen, profesional dan telah
diakreditasi sesuai ISO 17025:2017 oleh Komite
Akreditasi Nasional dengan nomor akreditasi LP-057-IDN.
Ruang Lingkup Akreditasi (193 komoditas) :
Komoditas SNI wajib pangan, Produk pangan
(makanan, minuman, bahan baku pangan) dan
Produk non pangan (air, limbah, pupuk, dan pakan)
Lebih dari 300 parameter uji : Proksimat, Mineral,
Alkohol (GC), Identikasi Fe, Identikasi DNA babi,
Vitamin (A, β-caroten, B1, B2, B6, Asam folat, C, D, E),
Perhitungan label nutrisi (Nutrition fact), Kolesterol,
Serat pangan, Komposisi asam lemak (Lemak jenuh
dan tak jenuh, AA, DHA, EPA, Omega 3, 6 dan 9),
Cemaran pangan (Mikrobiologi, Logam berat, PAH
dan Mikotoksin), Bahan tambahan pangan
(pengawet, pemanis, pewarna, dan antioksidan),
Kualitas AMDK (termasuk uji bromat), Analisis limbah
cair dan swab test.

RUANG LINGKUP
Pangan
-

Abon sapi
Agar agar tepung
Bakso daging
Biskuit
Cokelat butir
Es krim
Jelly agar
Gula kristal putih
Gula kristal ranasi
Kakao bubuk
Kecap kedelai
Kembang gula
Kopi instan
Minyak goreng sawit
VCO
Mi instan
Minuman serbuk
Lemak kakao
Keju chedar olahan
Keripik buah
Keripik singkong
Naget ayam
Roti manis
Saus cabe

-

Selai
Sirup
Susu bubuk
Sosis daging
Teh wangi
Teh hijau celup
Teh hitam celup
Susu segar
Spagheti
Tepung terigu
Tepung mocaf
Tempe kedelai
Madu
Mayones
Minuman sari buah
Santan cair
Garam konsumsi
beryodium
Yogurt
Bahan baku kembang
gula
Bahan baku minuman
dan lain lain

Air mineral
Air demineral
Air mineral alami
Air minum embun
Air limbah
Udara ambien
Pupuk fosfat alam
Pupuk ammonium sulfat

- Merupakan salah satu anggota Jejaring

Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPPI)
dan telah ditetapkan sebagai Laboratorium Rujukan
Pengujian Pangan Indonesia (LRPPI) pada tanggal 10
September 2018 oleh Komisi Laboratorium
Pengujian Indonesia (KLPPI) untuk ruang lingkup
parameter pengujian cemaran logam berat dan
mikotoksin pada bahan baku dan bahan antara
pangan.
- Dalam penerapan SNI Wajib Pangan, Laboratorium

Penguji BBIA memiliki peran penting karena
merupakan salah satu laboratorium yang ditunjuk
oleh Kementerian Perindustrian untuk Pengujian SNI
Wajib pangan.
- Mendukung jaminan keamanan nasional sehingga

Non Pangan
-

Peran Laboratorium
Penguji BBIA

-

Pupuk urea
Pupuk NPK
Pupuk TSP
Pupuk SP-36
Pupuk Kcl
Swab test
dan lain lain

mendapatkan kepercayaan sebagai External Quality
Control Laboratory untuk beberapa perusahaan
industri agro.
Perkembangan metode uji mendorong Laboratorium
Penguji BBIA lebih inovatif dalam melakukan penelitian di
bidang pengujian untuk memperluas ruang lingkup,
mendukung SNI bidang pangan, registrasi ijin edar
pangan olahan BPOM, informasi nutrisi produk, pangan
halal dan tren pangan lainnya saat ini.

TESTIMONI
“Untuk menjamin keamanan pangan dari proses
produksi kami bekerjasama dengan BBIA untuk
sertikasi produk dan mendapatkan sertikat SNI.
Dalam proses audit ini kami menerima banyak masukan
dari BBIA untuk perbaikan secara berkesinambungan di
PT Federal Food Internusa. Semoga kerjasama yang
baik ini akan dapat terbina seterusnya.”
Handori, QA Manager PT Federal Food Internusa

LSPr-010-IDN

"PT Adikarya Gemilang telah bekerjasama dengan BBIA
dalam jasa sertikasi dan konsultansi produk gula.
Selama ini pelayanannya bagus, komunikasinya cepat
dan mudah. BBIA yang terbaik"
Tandy Artha, GM PT Adi Karya Gemilang

keuntungan
sertifikasi PRODUK
Menunjukkan komitmen
perusahaan terhadap
keamanan pangan
Meningkatkan kepercayaan
pelanggan dan konsumen

KONTAK
0812 1390 0044
(0251) 8324 068, ext 104, 201

Mengontrol dan menghilangkan
risiko keamanan pangan
secara efektif
Menghindarkan risiko biaya
akibat penarikan produk yang
bermasalah

Memperluas pemasaran
produk ke pasar internasional

(0251) 8323 339
lembagasertikasibbia@gmail.com,
cabi@bbia.go.id

SERTIFIKASI

PRODUK

Jl. Ir. H. Juanda No. 11 Bogor, 16122
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SERTIFIKASI

PRODUK
Sertikasi Produk
Lembaga Sertikasi Produk BBIA (LSPr-010-IDN) bertujuan
membantu pelaku usaha industri yang menginginkan
produknya mendapatkan Sertikat Produk Penggunaan
Tanda SNI (SPPT SNI). Produk yang telah memenuhi syarat
mutu dan mendapat SPPT SNI dapat mencantumkan logo
SNI pada kemasannya. Hal ini tentu akan membangun
kepercayaan konsumen dan mendorong daya saing
produk di pasaran. Selain itu pelaku usaha industri secara
tidak langsung turut andil dalam melindungi konsumen
dengan menjamin mutu produknya. LSPro BBIA telah
diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan
ruang lingkup akreditasi sebanyak 68 produk (komoditas
makanan, minuman, air mineral dan pupuk).

Skema sertikasi LSPro BBIA
- SPPT SNI Tipe 1 adalah jenis sertikasi yang mencakup

pengujian sampel produk yang pengambilan
sampelnya mewakili populasi. Sertikat yang
diterbitkan hanya berlaku dan terbatas pada populasi
yang diwakili oleh sampel, misalnya setiap satu
batch kedatangan komoditas impor
- SPPT SNI Tipe 5 adalah jenis sertikasi yang
menerbitkan sertikat SNI untuk produsen komoditas
yang ada dalam ruang lingkup sertikasi produk
setelah seluruh tahapan proses pengujian produk,
asesmen dokumen sistem manajemen mutu dan
implementasinya dilaksanakan dan hasilnya
dinyatakan memenuhi syarat, yaitu:
o Hasil pengujian mutu produk memenuhi
persyaratan SNI produk yang diacu, dan
Dokumen Sistem Manajemen Mutu dan;
o Implementasi Sistem Manajemen Mutu sesuai
dengan Persyaratan Standar yang diacu (seluruh
laporan ketidaksesuaian sistem manajemen
mutu (apabila ada) telah diselesaikan/ditutup).

persyaratan
Formulir Permohonan
Formulir Data Isian Perusahaan
Kelengkapan Data Administrasi:
Akte Pendirian Perusahaan / Akte
Notaris Terbaru
Nomor Induk Berusaha (NIB) / Izin Usaha
Industri (IUI) / Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
Sertikat merek / tanda daftar merek dari
Ditjen HAKI Kemenkumham*
Surat pelimpahan merek / perjanjian
kerjasama dari pemilik merek kepada
perusahaan pemohon SPPT SNI (apabila
ada maklon)
Fotokopi NPWP

Persyaratan Sistem Manajemen Perusahaan
A. Sertikat ISO 9001 / ISO 22000 / HACCP
(apabila ada)

B. Surat pernyataan diri penerapan ISO 9001 /
ISO 22000 / HACCP (apabila ‘4a’ tidak ada)
C. Surat pernyataan diri penerapan CPPOB
level 2 (khusus produk AMDK)
Dokumen / Informasi terdokumentasi penerapan
sistem manajemen berikut :
D. 1 Apabila perusahaan menerapkan ISO 9001:
Pedoman/Manual Mutu ISO9001:2015
(apabila masih digunakan)
Konteks organisasi (internal dan eksternal)
Lingkup sistem manajemen mutu organisasi
Sasaran mutu dan perencanaan untuk
mencapai sasaran
Dokumen yang menguraikan risiko dan
peluang serta tindakan ditujukan pada
peluang dan risiko
Laporan Audit Internal Terakhir
Laporan Tinjauan Manajemen Terakhir
D. 2 Apabila perusahaan menerapkan ISO 22000:
Pedoman/Manual ISO 22000
Dokumen HACCP
Laporan Audit Internal Terakhir
Laporan Tinjauan Manajemen Terakhir
Foto Sarana dan Prasarana Produksi
3. Apabila perusahaan menerapkan HACCP:
Dokumen HACCP
Foto Sarana dan Prasarana Produksi
Daftar
induk dokumen / informasi
E.
terdokumentasi
F. Struktur Organisasi
G. Diagram alir proses produksi
H. Sertikat hasil uji air baku (khusus produk
AMDK)
I. Surat pernyataan bermaterai dari pimpinan
perusahaan yang menyatakan tidak akan
mengedarkan produk hingga SPPT SNI
diterbitkan (berlaku untuk sertikasi awal).
(Khusus produk Minyak Goreng Sawit)
J. Ilustrasi pembubuhan tanda SNI tiap tiap merek.
(Untuk SNI Wajib)

TUJUAN PENDUGAAN
UMUR SIMPAN
Menjamin kemananan
pangan

KONTAK
0812 1390 0044

Menjaga kualitas produk

(0251) 8324 068
Melindungi reputasi perusahaan

(0251) 8323 339
layananbbia@gmail.com

Mencegah penarikan produk
(product recall)

Memenuhi regulasi label
produk pangan

PENDUGAAN

UMUR SIMPAN
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UMUR

SIMPAN
Umur simpan adalah rentang waktu suatu produk mampu
mempertahankan tingkat kualitas tertentu atau kondisi
yang dapat diterima sehingga produk tetap aman dan
layak dikonsumsi bila disimpan pada kondisi yang
direkomendasikan.
Produsen makanan bertanggung jawab dalam
menentukan masa simpan termasuk memberikan
informasi kondisi penyimpanan yang diperlukan untuk
mencapai umur simpan itu, misalnya ‘simpan pada suhu
4oC'.

RUANG LINGKUP
Penentuan umur simpan harus dilaksanakan berdasarkan
pendekatan yang sistematis. Namun sayangnya, jangka
waktu ini sering diperkirakan tanpa studi objektif yang
tepat sementara umur simpan akan digunakan sebagai
dasar pencantuman waktu "baik digunakan sebelum"
pada label kemasan. Informasi waktu "baik digunakan
sebelum" akan memudahkan produsen, distributor dan
penjual dalam mengelola distribusi dan penyimpanan
produk untuk memastikan keamanan pangan dan mutu
pada saat produk sampai ke tangan konsumen.
Balai Besar Industri Agro memiliki unit layanan pendugaan
umur simpan bagi produk yang memiliki kadar air rendah
seperti makanan ringan, biskuit, tepung-tepungan, bumbu
kering, mi instan, minuman serbuk, dan lain lain. Kami
menggunakan metode Accelerated Shelf-Life Testing
(ASLT) model kadar air kritis yang merupakan pendekatan
terbaik dan akurat dalam menentukan umur simpan pada
produk berkadar air rendah.

KEBUTUHAN
pengujian
Produk sebanyak 500 gram

3 buah produk dalam
kemasan asli

15 kemasan kosong (ukuran
minimal 15 x 15 cm)

tujuan
pelatihan
Menambah pengetahuan dan
keterampilan di bidang
tertentu
Meningkatkan produktivitas
dan kinerja karyawan

KONTAK
0812 1390 0044
(0251) 8324 068, ext 304

Meningkatkan mutu dan
kepuasan dalam bekerja

Mendorong motivasi
karyawan

Menemukan potensi
karyawan

(0251) 8323 339
pelatihan.bbia@gmail.com,
layananbbia@gmail.com,
cabi@bbia.go.id

PELATIHAN
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PELATIHAN
Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu aset
terbesar bagi suatu organisasi maupun perusahaan.
Seiring dengan perkembangan industri dan lingkungan
pasar yang lebih kompetitif, perusahaan perlu menyadari
pentingnya pelatihan dan pengembangan SDM. Melalui
pelatihan, karyawan akan mendapatkan pengetahuan
dan keterampilan sehingga dapat meningkatkan
produktitas dan efektitas dalam bekerja.
Balai Besar Industri Agro memiliki unit layanan pelatihan
teknis dan manajemen dengan kurikulum yang disusun
secara khusus dan spesik untuk memenuhi kebutuhan
industri dan bisnis bidang agro khususnya sektor industri
makanan dan minuman.
Pelatihan rutin : dilaksanakan di BBIA dengan materi
pelatihan dan waktu pelaksanaan yang telah
ditetapkan oleh BBIA. Jadwal pelaksanaan pelatihan
dapat dilihat di www.bbia.go.id
Pelatihan non rutin/sesuai permintaan : pelatihan
dilaksanakan di BBIA dengan materi pelatihan dan
waktu pelaksanaan disesuaikan dengan permintaan
dari calon peserta
Inhouse training/pengiriman tenaga
ahli/instruktur/pelatih : pelatihan dilaksanakan di
tempat pemohon pelatihan (industri, dinas terkait,
pemda, dan lain-lain)

RUANG LINGKUP
Pelatihan Reguler
- Pelatihan kalibrasi suhu, massa dan volume
- Pelatihan validasi metode analisis kuantitatif
- Pelatihan evaluasi ketidakpastian pengukuran
-

dalam kimia analitik
Pelatihan verikasi metode analisis mikrobiologi
Pelatihan jaminan mutu hasil pengujian
Pelatihan proses termal untuk industri pangan
Pelatihan tugas dan fungsi manajemen puncak
Pelatihan pengenalan ISO/IEC 17025:2017
Pelatihan sistem manajemen laboratorium ISO/IEC
17025:2017
Pelatihan manajemen risiko sesuai ISO/IEC
17025:2017
Pelatihan audit internal sistem manajemen
laboratorium
Pelatihan dokumentasi sistem manajemen
laboratorium
Pelatihan sistem manajemen keamanan pangan
(GMP & HACCP)
Pelatihan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015
Pelatihan pengenalan SNI ISO/IEC 17020:2012
Pelatihan audit internal ISO 19011:2018
dan lain-lain

Pelatihan non Reguler
- Pelatihan teknis pengujian produk sesuai SNI (air

mineral, gula kristal putih, biskuit, dll)
- Pelatihan pengolahan pangan (buah-buahan, sayur-

sayuran, umbi-umbian, biji-bijian, hasil laut, hasil
ternak dan hasil perikanan, dll)
- Pelatihan pengolahan non pangan (minyak atsiri,
tanaman obat, kompos, biodiesel, bahan pelumas,
kitosan, pendugaan umur simpan, dll)

Fasilitas Pelatihan BBIA
- Instruktur / narasumber kompeten dan

berpengalaman
- Ruang kelas lengkap dan nyaman
- Laboratorium praktik pengujian dan kalibrasi

terakreditasi
- Laboratorium praktik proses pengolajan pangan

dan non pangan

keuntungan
menggunakan layanan
konsultansi bbia
Mendapat pandangan/ perspektif
yang objektif dari personil di luar
perusahaan.
Lebih hemat biaya dibanding
merekrut pegawai baru, terkadang
perusahaan hanya membutuhkan
konsultan untuk proyek/masalah
tertentu yang sifatnya sementara.

KONTAK
0812 1390 0044

Tim Konsultan BBIA bekerja secara
spesik pada jenis permasalahan/
bidang proyek (ruang lingkup industri
agro) sehingga dapat memberikan
informasi dan pilihan solusi yang sesuai.

(0251) 8324 068, ext 408
(0251) 8323 339

Tim Konsultan BBIA dapat
memberikan pengalaman terbaik
(best practice) sehingga
meningkatkan efektivitas dan hasil
penyelesaian masalah.

Tim Konsultan BBIA memiliki banyak
pengalaman sehingga mampu
mengidentikasi permasalahan lebih
cepat.

cabi@bbia.go.id

konsultansi
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KONSULTANSI
Balai Besar Industri Agro (BBIA) secara konsisten tumbuh
dan berkembang bersama industri agro dengan
membangun pengalaman, keahlian dan teknologi.
Hubungan intensif BBIA dengan pelaku industri agro
khususnya dengan latar belakang sektor makanan dan
minuman serta dukungan para pakar yang kami miliki
turut mendukung perkembangan kami. Melihat tantangan
dan peluang bisnis industri agro di Indonesia, BBIA
terdorong untuk menyumbangkan keahlian dan
pengalaman yang dimiliki dalam bentuk layanan
konsultansi.

Solusi Permasalahan Industri Agro
Mempersiapkan, membangun, dan mengelola industri
mulai dari persiapan teknologi, sistem manajemen,
pengembangan potensi sumber daya manusia, proses
produksi, serta pengembangan produk merupakan hal
yang esensial. Agar tetap kompetitif dalam persaingan
usaha, industri dituntut untuk dapat berinovasi dalam
menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan
pasar. Kendala dan permasalahan teknis dapat terjadi
dan berpotensi menghambat pelaksanaan proses
produksi di industri yang dapat mengakibatkan turunnya
kualitas produk yang berujung pada kerugian.
Layanan Konsultansi Teknis BBIA siap memberikan
pendampingan untuk memberikan inovasi dan
pemecahan masalah teknis yang dihadapi oleh industri
agro, dengan dukungan konsultan yang terlatih,
berpengalaman dan profesional di bidang teknologi
pangan. BBIA menyediakan layanan konsultansi dalam
hal teknis dan teknologi industri agro berupa pemecahan
masalah teknologi, diversikasi produk, perbaikan
produksi, pengembangan produk, pendirian usaha, studi
kelayakan, dan lain-lain.

Perusahaan Berstandar Internasional
Implementasi sistem manajemen berstandar internasional
dapat membantu industri dalam perbaikan sistem yang
berkelanjutan dan menjaga konsistensi mutu produk/jasa
layanan. Selain itu dengan menerapkan sistem
manajemen dapat meningkatkan esiensi dan kinerja
industri dalam mencapai tujuan dan sasarannya.
Salah satu standar internasional yang banyak
diimplementasikan di industri, diantaranya adalah ISO
9001. ISO 9001 adalah standar internasional untuk
Sistem Manajemen Mutu dan merupakan pondasi dari
infrastruktur mutu bagi organisasi khususnya industri
dalam menghasilkan produk/jasa layanan yang konsisten
untuk memenuhi kepuasan pelanggan. ISO 9001 juga
merupakan dasar dalam penerapan standar manajemen
lainnya, seperti ISO 14001 untuk manajemen lingkungan,
ISO 22000 untuk manajemen keamanan pangan, dan
lainnya.

LAYANAN
KONSULTANSI
Layanan Konsultansi BBIA telah berpengalaman dalam
memberikan konsultansi/pendampingan penyusunan
dokumen dan penerapan sistem manajemen lainnya.
Selain itu tim konsultan BBIA dapat melayani implementasi
sistem manajemen sesuai dengan kebutuhan pelanggan,
seperti :
Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
Sistem Manajemen Laboratorium ISO 17025:2017
Sistem Keamanan Pangan HACCP
Sistem Manajemen Keamanan Pangan ISO 22000
Sistem Penyelenggara Uji Prosiensi ISO 17043
C a r a P r o d u k s i Pa n g a n O l a h a n Ya n g B a i k
(CPPOB)/Good Manufacturing Practices (GMP)
Sistem Jaminan Halal (Halal Assurance System 23000)

RANCANG BANGUN &

PEREKAYASAAN

INDUSTRI

BBIA berkomitmen untuk mendukung langkah pemerintah
dalam percepatan pertumbuhan ekonomi nasional
khususnya pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah
(IKM) bidang agro. Pada tahap merintis usaha, pelaku
industri seringkali menemui kendala dalam hal
perekayasaan dan teknologi alat proses. Untuk itu, BBIA
hadir melalui layanan Rancang Bangun dan Perekayasaan
Industri (RBPI) yang bertujuan membantu pelaku industri
mengatasi permasalahan tersebut.
Layanan RBPI BBIA telah berpengalaman menjalin
kerjasama dengan industri dalam perekayasaan alat-alat
proses selama lebih dari 20 tahun. Tim kami merupakan
tenaga ahli perekayasa proses yang akan membantu
pelaku industri mulai dari tahap perancangan, fabrikasi
peralatan, hingga uji performansi peralatan. Kami dapat
memberikan rekomendasi rancangan alat produksi sesuai
kebutuhan pelanggan dengan harga yang kompetitif.
Layanan RBPI BBIA adalah mitra yang tepat untuk
membantu kebutuhan bisnis Anda dalam :
- Desain peralatan proses utama dan pendukung
- Perbaikan atau modikasi peralatan proses
- Pembuatan peralatan proses
- Uji performansi peralatan pengolah pangan dan
audit energi
Layanan RBPI juga memiliki fasilitas khusus yang
mendukung proses layanan, antara lain :
- Ruang design
- Workshop peralatan
- Laboratorium proses cikaret
- Peralatan pengolahan pangan dan non pangan

KONTAK
0812 1390 0044
(0251) 8324 068, ext 411
(0251) 8323 339
cabi@bbia.go.id,
layananbbia@gmail.com

RANCANG BANGUN &

perekayasaan

industri
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Inkubator bisnis
Inkubator bisnis merupakan layanan kepada para calon
wirausaha untuk melakukan uji coba dalam produksi,
pemetaan pasar dan menyiapkan manajemen. BBIA
berpengalaman dalam memberikan layanan inkubator
bisnis antara lain :
- Inkubasi bisnis tepung jamur tiram
- Inkubasi bisnis VCO dari kopra putih
- Inkubasi bisnis minuman jahe merah
- Inkubasi bisnis pengolahan ikan asap

LAYANAN
UNGGULAN
Desain dan pengembangan proses produksi
(Food Machinery R&D)
BBIA mampu memberikan pendampingan dalam
pengembangan teknologi proses hingga peralatan
industri yang diperlukan untuk mendirikan sebuah
industri, beberapa contoh kerjasama yang telah dilakukan
antara lain :
- Desain proses dan pabrik nata de coco
- Desain proses dan pabrik VCO
- Desain pabrik kelapa terpadu kapasitas 30.000
butir/hari
Selain itu, Tim BBIA juga berpengalaman dalam
memproduksi peralatan pengolahan pangan untuk
melengkapi rangkaian proses produksi yang telah ada,
antara lain :
- Peralatan pengolah kakao
- Peralatan pengolah kelapa
- Peralatan pengolah minyak atsiri
- Peralatan pengolah VCO
- Peralatan pengolah nira aren menjadi minuman
ready to drink
- Peralatan lainnya :
o Pemarut ubi kayu
o Pengepres ubi kayu
o Penepung ubi kayu
o Penggiling kopi
o Pengering kopra sistem lorong
o Pengepres sistem ulir (untuk santan kelapa parut)
o Pengasapan ikan
o Pengepres gabus kelapa briket
o Penggorengan sistem vakum

Penanganan pencemaran lingkungan dan
penerapan industri hijau untuk industri agro
BBIA melayani pendampingan, konsultansi, perancangan
dan pemeliharaan dalam memenuhi persyaratan
lingkungan seperti ISO 14000, Sertikasi Industri Hijau
(SIH), Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan
(PROPER) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK).
Uji performansi peralatan pengolah
pangan dan audit energi
Untuk menjamin keandalan dan esiensi peralatan proses
produksi, BBIA menyediakan layanan uji performansi, uji
coba komersial dan audit energi.
Sewa alat proses
BBIA memiliki peralatan proses yang dapat disewa untuk
membantu pelaku industri dalam melakukan uji coba
produksi berskala kecil. Daftar alat proses yang dapat
disewa antara lain :
- Spray dryer
- Highpressure Homogenizer
- Pasteurizer
- Concentration bowl
- Vacuum frying
- Portable hand seamer
- Steam boiler
- Pemotong nata de coco
- Thermostatic tank
- Jack press
- Oven besar
- Perajang abon
- Drum dryer
- dan lain lain

Kerjasama Balai Besar Industri Agro
dan Pemerintah Daerah
Balai Besar Industri Agro siap bersinergi dan membuka
peluang kerjasama dengan pemerintah daerah atau
instansi terkait dalam rangka program pengembangan
industri di daerah khususnya industri agro. Kerjasama
yang pernah terjalin dengan pemerintah daerah antara
lain :
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Lima
puluh kota
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Maluku
Utara
- dll

