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BISKUAT KEMBALI HADIRKAN BISKUAT ACADEMY 2020 #GAPAIKUATMU  
 Format coaching clinic virtual yang menyatukan potensi anak dari Sabang sampai Merauke 

bertajuk 'Sekolah Bola Online'  
 

JAKARTA, 5 November 2020 – Pengembangan potensi anak sejak dini merupakan hal penting yang perlu 

disadari setiap orang tua. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa situasi yang tidak menentu (seperti 

pandemi) turut memberikan tantangan tersendiri. Guna menginspirasi anak Indonesia agar memiliki 

semangat pantang menyerah sekalipun dalam masa sulit, Biskuat Academy hadir dengan format coaching 

clinic virtual yang menyatukan potensi seluruh anak Indonesia bertajuk ‘Sekolah Bola Online’, yang relevan 

dengan kondisi dan kebutuhan saat ini. Biskuat mengedepankan semangat #GapaiKuatmu guna 

mendukung pengembangan karakter baik dan potensi anak dalam situasi dan kondisi apapun. 

 

Maggie Effendy selaku Head of Biscuit Mondelez Indonesia menjelaskan, hadirnya kembali program 

BISKUAT ACADEMY 2020 merupakan wujud komitmen berkelanjutan dari Biskuat dalam mendukung 

pengembangan potensi anak Indonesia agar memiliki ‘kekuatan baik dari dalam’ sehingga membentuk 

generasi muda Indonesia yang berempati, pantang menyerah dan sportif. “Program BISKUAT ACADEMY 

2020 menargetkan jumlah peserta sebesar 15.000 partisipan. Kami berharap program ini bisa 

memberikan kemudahan akses bagi seluruh anak Indonesia untuk terus mengembangkan potensinya di 

tengah masa sulit seperti saat ini,”jelas Maggie. 

 

Sambutan serta dukungan positif pun diberikan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI atas 

terlaksananya kegiatan ini. Dr. H. Zainudin Amali, S.E., M.Si. selaku Menteri Pemuda dan Olahraga 

Republik Indonesia menjelaskan, dukungan dari seluruh elemen sangatlah dibutuhkan guna memajukan 

masa depan olahraga Indonesia. “Sejalan dengan kesamaan visi dalam hal pengembangan potensi 

generasi penerus, khususnya dalam olahraga kami berharap semoga melalui program Biskuat Academy 

2020 nantinya akan terlahir atlet-atlet terbaik yang bisa menorehkan prestasi Indonesia di kancah dunia,” 

jelas Zainudin. 

 

Membahas lebih jauh mengenai pengembangan potensi anak di masa pandemi, Psikolog Anak dan 

Keluarga Vera Itabiliana menerangkan bahwa dukungan dari orang tua sangatlah dibutuhkan sehingga 

potensi anak bisa berkembang menjadi prestasi yang membanggakan. “Beberapa peran penting yang 

perlu diperhatikan orang tua dalam mendukung pengembangan potensi anak, yaitu sebagai pengamat 

untuk membantu menemukan potensi anak melalui observasi sehari-hari, memberikan peluang pada 

anak untuk menemukan potensi dirinya, memberikan dukungan melalui atensi dan apresiasi atas usaha 

anak, menjadi pendamping ketika anak merasa kesulitan saat menekuni aktivitasnya,” jelas Vera. 

 

Donna Agnesia selaku Aktris yang juga seorang Ibu pun menyatakan, pada masa pandemi orang tua 

dituntut menjadi lebih kreatif karena ruang gerak anak dalam beraktifitas menjadi terbatas. “Biasanya 

saya dan suami memilih aktivitas yang memperbanyak gerak motorik melalui olahraga, agar tubuh 



 

senantiasa sehat. Adanya program BISKUAT ACADEMY ini bisa menjadi alternatif pilihan untuk 

mendampingi pengembangan potensi anak, tanpa harus kemana-mana,” jelas Donna. 

 

Sama seperti tahun sebelumnya, penyelenggaraan BISKUAT ACADEMY 2020 masih mengedepankan 

sepak bola sebagai fokus utama, karena sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang banyak 

menumbuhkan karakter kuat pada anak. “Nantinya, para peserta ‘Sekolah Bola Online’ ini akan mendapat 

pelatihan layaknya pemain profesional dengan kurikulum yang disusun langsung oleh pelatih bersertifikat 

UEFA Coach Timo Scheunemann dan dibimbing langsung oleh pemain profesional dari TOP 10 klub 

sepakbola Indonesia. Bentuk komitmen berkelanjutan lainnya yang juga dihadirkan Biskuat tahun ini, 

yaitu membawa tiga pemain sepak bola nasional dari tiga generasi yaitu Bambang Pamungkas yang 

legendaris, pahlawan saat ini Evan Dimas, serta bintang baru Rendy Juliansyah yang tergabung dalam 

Bintang Garuda,” jelas Maggie. 

 

Bagi yang tertarik untuk mengikuti 'Sekolah Bola Online' cukup mendaftarkan diri dengan cara 

mengirimkan kode promo pada kemasan beserta foto Biskuat kemasan khusus (BISKUAT ACADEMY) dan 

identitas diri (KTP) ke nomor whatsapp 081389559800. Selain tersedia 10 jadwal kelas ‘Sekolah Bola 

Online’ peserta juga akan mendapatkan hadiah langsung berupa pulsa handphone senilai total 500 juta 

rupiah dan diundang untuk mengunggah video skill/Teknik bola yang dipelajari selama kelas dengan tagar 

#BiskuatAcademy & #Gapaikuatmu. 20 Video terbaik, akan mendapatkan paket beasiswa sekolah sepak 

bola dan sertifikat jalur prestasi dari Kemenpora. Kesempatan juga terbuka untuk bertemu langsung 

dengan Bintang Garuda bagi 20 konsumen terpilih yang berpartisipasi dalam consumer promo on pack 

dengan mengirimkan fisik dari kemasan Biskuat edisi khusus (BISKUAT ACADEMY) ke alamat dan format 

yang tertera pada belakang kemasan. 

 

-selesai- 
Tentang Mondelēz Indonesia 

Mondelēz Indonesia adalah bagian dari Mondelēz International, Inc. (NASDAQ: MDLZ); pemimpin global di kategori cokelat, 

biskuit, permen dan minuman bubuk. Memiliki berbagai merek yang sudah menjadi ikon global seperti Oreo, keju Kraft, Cadbury 

Dairy Milk, dan Toblerone; serta Biskuat sebagai merek unggulan lokal, Mondelēz International telah menjadi bagian tak 

terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Melalui tujuan perusahaan yakni “Snacking Made Right”, Mondelēz International 

berkomitmen untuk menginspirasi masyarakat untuk dapat memiliki kebiasaan mengemil secara lebih bijak, melalui camilan yang 

tepat, di waktu yang tepat, serta mengkonsumsi camilan yang dibuat dengan cara yang tepat pula. Sejak tahun 2013, Mondelez 

International memulai program Cocoa Life di Indonesia untuk membangun pasokan berkelanjutan dan mengembangkan 

komunitas kakao di Indonesia. Website: www.mondelezinternational.com Facebook: 

www.facebook.com/mondelezinternational Twitter: www.twitter.com/MDLZ 
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