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FOREWORD

Foreword

Bila saya boleh bercerita, hadirnya GoFood tak lepas dari bagaimana Gojek 
melihat potensi besar yang dapat dikembangkan di ranah UMKM kuliner. Ketika 
Gojek berdiri, perusahaan kami baru memiliki tiga fitur: GoRide, GoShop dan 
GoSend. Uniknya, hampir 80% dari transaksi GoShop rupanya adalah pembelian 
makanan. Itulah kali pertama kami melihat potensi akan food delivery di Indonesia. 
Ditambah dengan semangat kami untuk melihat UMKM kuliner maju, maka lahirlah 
GoFood sebagai pionir food delivery negeri ini.


Tidak hanya ingin menjembatani akses bagi pelanggan untuk bertemu dengan 
mitra kuliner, kami juga punya keinginan besar  melihat mitra UMKM bisa 
mengembangkan usaha mereka. Untuk itulah GoFood hadir dengan berbagai 
inovasi dan inisiatif bagi mitra kuliner kami, mulai dari pemberian pelatihan 
perhitungan laba dan rugi sederhana, hingga pembekalan skill set lain seperti cara 
memperkenalkan produk dan sebagainya melalui Komunitas Partner GoFood 
(KOMPAG). Ada pula rangkaian inovasi kami untuk pelanggan, untuk memperkaya 
eksplorasi kulineran yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam buku ini.

TIDAK TERASA sudah tujuh tahun GoFood hadir di Indonesia. Saya masih ingat 
betul ketika pertama bergabung dalam tim GoFood di 2017 atau dua tahun 
setelah GoFood berdiri, mitra UMKM kuliner yang bergabung saat itu sudah 
mencapai lebih dari 200.000 se-Indonesia. Sekarang, totalnya telah bertumbuh 
lebih dari 5x lipat menjadi lebih dari 1 juta mitra UMKM. Melihat napak tilas kami 
dalam tujuh tahun ini, kami ikut berbangga karena selama hampir satu dekade ini 
GoFood tetap berpegang pada prinsip dan DNA utama kami yaitu 
memberdayakan dan mendorong majunya pelaku UMKM kuliner di Indonesia.

Inovasi Tanpa Henti

Selain menganalisa dari data, kami juga selalu memahami pelanggan dengan lebih 
baik, mendengarkan dengan seksama kebutuhan mereka sehingga mendorong 
inovasi yang relevan dan tepat sasaran. Selain itu, tak terlepas juga dari upaya kami 
untuk selalu bertanya kepada diri kami bagaimana kami bisa memberikan manfaat 
lebih bagi pelanggan, bagi mitra kuliner UMKM, serta bagaimana bisa memberi 
dampak yang lebih baik bagi ekosistem secara menyeluruh.

Dalam ebook Sajian Cita Rasa GoFood ini, kami turut menggandeng Kevindra 
Soemantri sebagai salah satu penulis dan pengamat kuliner ternama di Indonesia, 
yang memberikan sudut pandang ahli kuliner terhadap dampak yang diberikan oleh 
layanan GoFood di lanskap kuliner Indonesia. Kali ini, pembaca tidak hanya dapat 
menemukan berbagai insight, tetapi juga menggali lebih dalam berbagai variabel 
penting dalam lanskap kuliner Indonesia dan bagaimana peran GoFood di 
dalamnya.


Semoga sajian GoFood tentang tren dan lanskap kuliner di Indonesia ini menjadi 
inspirasi banyak orang untuk menemukan rekomendasi asik (#RekomendAsik) 
berkuliner, bagi para foodpreneur untuk terus mengembangkan usahanya, serta 
untuk masyarakat luas dalam mengenal kami dengan lebih baik.

Catherine 
Hindra 
Sutjahyo
Direktur/Head of Food & 
Indonesia Sales & Ops

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.

Kami percaya, inovasi tidak ada artinya bila tidak lahir 
untuk memberikan solusi terhadap permasalahan riil yang 

dihadapi oleh masyarakat.
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Apa makanan favorit Catherine?

Wah, segala macam yang 
dipenyet dan yang pedas.

Hal paling senang

dilakukan Catherine sambil


makan itu apa?

Nonton sambil makan! plus 
mikirin mau pesen dessert apa 

setelah ini, haha
Kota kuliner terfavorit di 

Indonesia?

Surabaya dong, karena saya 
orang Surabaya dan memang 

kulinernya juara!

Menu GoFood yang pertama

kali dipesan?

Bakmi pastinya, tapi saya 
lupa restonya apa.

Jenis minuman paling 
favorit untuk di 

GoFood-in?

Semua minuman 
manis, es tape 

juga suka.

Kulineran ala 
Catherine
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EDITOR’S LETTER

Halo semuanya, semoga dalam 
keadaan baik dan sehat dan tetap 
selalu produktif di manapun kalian 
semua berada. 

Editor’s

Letter

Selamat menikmati sajian kami.

Buku Sajian Cita Rasa GoFood: Tren dan Lanskap Kuliner Indonesia ini 
dibuat atas dasar kepedulian GoFood sebagai pionir online food delivery 
di Indonesia untuk terus menginspirasi para stakeholders ekosistem 
kuliner dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menerbitkan 
publikasi berisi kumpulan data serta analisis sosial di balik hadirnya 
sebuah tren makanan dan minuman yang melezatkan keseharian kita.


Buku ini akan sangat bermanfaat untuk siapapun, entah para pecinta 
kuliner, hingga pebisnis makanan dan minuman UMKM. Di dalam 
publikasi ini, kami menyusun berbagai temuan menarik seputar GoFood 
dan kulineran yang dapat memantik ide-ide baru pelaku bisnis makanan 
ke depannya. Serta untuk pelanggan, publikasi ini kami harapkan 
mendorong rekan sekalian agar lebih mengenal GoFood dalam 
menyajikan pengalaman kuliner terbaik di manapun dan kapanpun.

Kevindra P. 
Soemantri
Editor
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Hidangan 
Pembuka

Chapter 1



GoFood dan 
Transformasi 
Lanskap Kuliner

CHAPTER 1 - HIDANGAN PEMBUKA

Tungku Bakaran Kuno

(2.000 - 3.000 sebelum Masehi)
Penggunaan api dan tungku bakaran mengubah 
cara manusia menikmati makanan, serta 
mendorong terciptanya ragam jenis makanan. 

Teknologi Pengalengan

(Revolusi Industri Ke-2)
Munculnya teknologi pengalengan 
mentransformasi cara manusia menikmati 
makanan. Bahan baku dapat tahan lebih lama 
sehingga memungkinkan untuk pengiriman jarak 
jauh. Inilah era globalisasi bahan pangan. 

Sajian Cita Rasa GoFood12

Seiring perkembangan umat manusia, teknologi 
berperan penting dalam pola konsumsi masyarakat 
serta lahirnya jenis kuliner baru.



Online Food Delivery 

(2015)

Kulkas

(Abad Ke-20)

Kehadiran online food delivery memberikan kecepatan, 
kemudahan, dan efisiensi untuk menikmati makanan, sehingga 
manusia memiliki banyak waktu lainnya untuk berkarya hingga 
mengejar impian. GoFood pun hadir sebagai pionir di 
Indonesia untuk layanan ini. Bukan hanya itu saja, kehadiran 
GoFood sebagai pionir online food delivery di Indonesia juga 
turut mendorong lahirnya banyak usaha dan jenis kuliner baru 
yang tidak ada di masa-masa sebelum kehadirannya.

Pengaruh kulkas sangat signifikan, bukan hanya 
mendorong munculnya jenis makanan baru, tapi 
juga mengubah cara manusia mengonsumsi 
makanan.


Kulkas memberikan kesempatan bagi manusia 
untuk tak lagi membuang waktu mencari bahan 
baku segar karena dapat disimpan lebih lama. 

CHAPTER 1 - HIDANGAN PEMBUKA
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“Food is Our Common 
Ground, Our Universal 

Experience”
- James Beard,


Chef dan Penulis Buku Kuliner 

CHAPTER 1 - HIDANGAN PEMBUKA
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SEBELUM ERA layanan digital, 
eksplorasi rasa umumnya dilakukan 
dengan dua cara: memasak makanan 
di rumah atau makan di resto/
warung/kedai. Sekarang, semakin 
banyak opsi yang muncul, salah 
satunya adalah bagaimana teknologi 
memungkinkan masyarakat untuk 
melakukan petualangan kuliner 
secara nyaman, mudah, dan cepat 
tanpa perlu berpindah tempat. 
Hasilnya, semakin banyak cita rasa 
baru yang disantap, sehingga selera 
masyarakat menjadi semakin luas 
dan berkembang. Hanya dengan 
menggerakkan jari, kini kita dapat 
menikmati ragam kuliner mulai dari 
makanan berat, camilan, beragam 
jenis minuman, hingga menu-menu 
lain yang lagi hits. 

Berkembangnya khazanah kuliner ini 
dengan sendirinya memunculkan 
demand untuk produk makanan baru, 
serta mendorong lahirnya UMKM 
kuliner yang siap meramaikan atau 
bahkan memicu kreativitas pemain 
lama. Sebut saja salah satu masakan 
khas Nusa Tenggara Timur, yaitu se’i. 
Mungkin sebelumnya menu ini tidak 
terlalu familiar di telinga dan lidah 
semua orang. Tapi dengan adanya 
online food delivery seperti GoFood,  
menu ini muncul sebagai salah satu 
rekomendasi makanan yang akhirnya 
membuat suatu menu tradisional lebih 
dikenal. Hal ini yang antara lain 
membuktikan bagaimana layanan 
GoFood turut memajukan gastronomi 
negeri.

Setiap manusia mempunyai fondasi rasa yang 
sebetulnya sudah terbentuk sejak masa kecil, dari 
makanan dan minuman yang disantap setiap harinya. 
Semakin beranjak dewasa, semakin banyak ia 
mengenal ragam jenis makanan baru.

Berkembangnya 
Selera Lewat 
Eksplorasi Rasa

CHAPTER 1 - HIDANGAN PEMBUKA
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Melestarikan 

Warisan Kuliner 
Melalui GoFood

CHAPTER 1 - HIDANGAN PEMBUKA
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CHAPTER 1 - HIDANGAN PEMBUKA

Sebelum hadirnya GoFood, para legenda kuliner ini harus 
bertahan dengan mengandalkan kedatangan tamu maupun 
turis, yang mana hal ini menjadi tantangan karena tentunya 
harus selalu dikenal secara lintas generasi. 

Akses yang disediakan oleh GoFood dapat mendukung 
resto-resto yang telah berdiri berpuluh-puluh tahun silam. 
Kuliner-kuliner legendaris tidak perlu hanya mengandalkan 

DI TENGAH kemunculan ragam kuliner baru yang tanpa henti, 
keberadaan para legenda masakan Indonesia menjadi tanda 
tanya. Legenda kuliner ini bukan hanya resto-resto yang 
sudah hadir sejak berpuluh-puluh tahun silam, tetapi  resto-
resto tersebut juga selalu diburu masyarakat, hingga rela 
mengantre lama.

tamu yang datang, tetapi melalui teknologi yang dikenalkan 
GoFood bisa menjangkau lebih banyak masyarakat bahkan 
lintas generasi untuk selalu dapat dikenal.

Bukan hanya ikut melestarikan, hadirnya GoFood juga 
mendorong para legenda kuliner untuk berani berinovasi dan 
mengikuti cara konsumsi masyarakat baru yang lebih muda, 
tanpa menghilangkan identitas dan keunikan masing-masing. 


Contohnya, legenda kedai kopi di kawasan Glodok, 
Jakarta Barat, yaitu Kopi Es Tak Kie yang kini bisa dipesan dari 
mana saja setelah bergabung dengan layanan online food 
delivery. Sama halnya dengan toko oleh-oleh ikonik Kartika 
Sari di Bandung dan restoran Tip Top di Medan yang selalu 
diburu banyak orang.
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BAWAH Nasi Kuning, Soto Betawi, Sate, Sambal, dan Krupuk

CHAPTER 1 - HIDANGAN PEMBUKA



BAWAH Es Cincau & Jajanan Pasar

Sajian Cita Rasa GoFood 19

CHAPTER 1 - HIDANGAN PEMBUKA
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Sajian Utama: 
Tren dan 
Lanskap

Kuliner

Chapter 2
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CHAPTER 2 - Sajian Utama: Laporan Tren dan Lanskap Kuliner

Sajian Cita Rasa GoFood22

Tren 
Kuliner 

2021
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CHAPTER 2 - Sajian Utama: Tren dan Lanskap Kuliner

Jelajah Lebih dari 
41 Juta Menu 
GoFood Favorit 
Pelanggan



Makanan 
Terlaris Pilihan 
Pelanggan*
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DARI SEGALA TREN makanan yang muncul, ternyata 
comfort food tetap jadi pilihan utama. Comfort food ini 
erat kaitannya dengan fondasi rasa yang terbangun sejak 
kecil, dan bisa berbeda-beda di masing-masing orang.

*Berdasarkan data GoFood hingga Juni 2022

Selama bertahun-tahun, ada spektrum rasa, 
tekstur, warna, dan karakter yang begitu 
melekat sehingga otak dan tubuh pun 
mengasosiasikannya sebagai makanan yang 

mencerminkan identitas kita. Bahkan, dengan 
siapa kita menikmati makanan dan minuman 
tersebut juga memiliki andil besar dalam 
membentuk konsep comfort food.

CHAPTER 2 - Sajian Utama: Tren dan Lanskap Kuliner



Nasi dan 
olahan ayam 

Bubur 
ayam 

Nasi 
goreng 

CHAPTER 2 - Sajian Utama: Tren dan Lanskap Kuliner
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Sungguh menarik untuk melihat 
bagaimana ketiga makanan terlaris 
pilihan pelanggan GoFood adalah 
comfort food. Hal ini bisa juga 
berkaitan dengan situasi pandemi 
lebih dari dua tahun terakhir. Di tengah 
situasi yang penuh dengan 
ketidakpastian, comfort food menjadi 
pilihan andalan untuk memberikan 
hiburan dan kenyamanan.

Mungkin ada yang mengingatkan 
bubur ayam dengan rutinitas hari 
Minggu pagi bersama keluarga, atau 
nasi goreng yang mengingatkan kita 
dengan bekal sekolah tiap hari.

Belum lagi kalau melihat dari sisi 

harga. Bahan-bahan nasi goreng, 
bubur dan olahan nasi dengan ayam 
rasanya nyaman di kantong - bisa 
dibuat dengan lezat sederhana, 
maupun dikreasikan dengan mewah.

KANAN Bubur Ayam

KANAN Nasi Goreng

CHAPTER 2 - Sajian Utama: Tren dan Lanskap Kuliner



Olahan nasi dan ayam tak dapat dimungkiri merupakan kombinasi hidangan 
makan siang yang paling populer semenjak kecil. Salah satu contohnya, 
hidangkan nasi dan ayam goreng bagi anak kecil, maka tenang sudah. Hal 
inilah yang membuat dua kombinasi klasik ini terus jadi favorit, siapapun yang 
menjualnya dan dengan apapun tambahan yang mengikutinya. Contohnya 
ayam geprek. Walau hidangan ini sudah mendapat sentuhan lebih modern 
(bahkan ada yang ber-topping keju mozzarella di atasnya), secara karakter 
inti dari makanan ini tetap sama: Duet antara nasi dan olahan ayam. Atau saat 
kita bicara tentang fried chicken plus nasi, bukankah ini duo yang selalu 
menemani saat bersantap di resto fast food favorit sejak kecil?

Sajian Cita Rasa GoFood 27

ATAS Nasi dan Olahan Ayam

CHAPTER 2 - Sajian Utama: Tren dan Lanskap Kuliner



SIAPA DARI KITA yang dalam setahun terakhir, tidak 
pernah menikmati salah satu di antara kopi susu, es jeruk 
atau es teh? Sepertinya tidak mungkin. Nyatanya, ketiga 
menu ini memang menjadi minuman terlaris di GoFood.

sehari-hari (staple) bagi masyarakat 
Indonesia. Jarang sekali untuk sebuah produk 
yang awalnya lahir sebagai tren, kini justru 
menjadi produk konsumsi sehari-hari.


Menariknya, kopi susu menduduki posisi 
ini selama dua tahun berturut-turut di 
GoFood. Fakta ini menunjukkan bahwa kopi 
susu yang tadinya muncul sebagai tren 
semata, kini telah masuk menjadi menu 

Sajian Cita Rasa GoFood28

Minuman 
Terlaris Pilihan 
Pelanggan*

*Berdasarkan data GoFood hingga Juni 2022

CHAPTER 2 - Sajian Utama: Tren dan Lanskap Kuliner



Kopi 
susu

Es 
jeruk

Es 
teh

CHAPTER 2 - Sajian Utama: Tren dan Lanskap Kuliner

Sajian Cita Rasa GoFood 29



Sajian Cita Rasa GoFood30

CHAPTER 2 - Sajian Utama: Tren dan Lanskap Kuliner

BAWAH Kopi Susu Ada banyak hal yang mendorong terjadinya fenomena ini. Hal pertama 
adalah familiaritas. Kopi dan susu bukanlah dua hal yang baru bagi lidah 
Indonesia, terutama mereka yang berada di kota-kota besar pesisir, seperti 
Medan dan Aceh dengan budaya minum kopi yang sangat kuat. Jakarta 
sendiri mempunyai Kopi Es Tak Kie sebagai salah satu ikon kuliner kota sejak 
jaman dahulu. Begitu pula kota lainnya.
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Ketika kita melihat ke daftar berikutnya – yang adalah es 
jeruk – tidak heran bagaimana minuman ini tetap menjadi 
minuman yang selalu jadi incaran GoFoodies. Selain 
familiaritas, banyak pelanggan yang memesannya dengan 
tujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh selama 
pandemi. Terlebih di Indonesia yang adalah negara tropis, 
popularitas minuman berbasis sitrus memang selalu 
tinggi.

Bagaimana dengan ragam minuman teh? Sebetulnya 

teh merupakan minuman umum di berbagai kalangan 
masyarakat. Seiring berkembangnya tren minuman, 
muncul jenis-jenis baru minuman berbasis teh, seperti 
taro tea, cheese tea, red velvet tea, dan kembalinya 
popularitas milk tea. Ada cerita menarik, milk tea 
sebetulnya sudah dikenal cukup lama dan sempat

Hal ini menyinggung ke sebuah tren yang dinamakan 
Newtro, gabungan dari new dan retro, di mana minat 
akan segala sesuatu yang klasik dipadukan dengan 
sentuhan modern.

Jadi sebetulnya, kopi susu sudah menjadi bagian dari 
khazanah minuman Indonesia, terus mendapatkan 
sentuhan modern yang relevan bagi generasi baru.

menjadi tren pada awal 2000-an, terutama di kalangan 
anak muda dan anak sekolah. Alasan mengapa milk tea 
kembali lagi jadi primadona, sebetulnya karena ramainya 
kembali tren boba dari Taiwan. Secara anatomi, boba 
punya berbagai alasan mengapa bisa disukai oleh orang 
Indonesia. Perpaduan teh dan susu, dua minuman yang 
memang disukai berbagai kalangan di Indonesia sudah 
cukup jadi argumentasi kuat. Namun, justru elemen boba 
yang membuatnya semakin unik.
Tapi tidak boba milk tea saja, alasan lain kenapa 

minuman berbasis teh disukai juga karena elemen lain 
yang di-fusion kan. Seperti halnya cheese tea, orang 
Indonesia sangat suka sesuatu yang creamy. Lalu taro 
tea, cita rasa earthy-nya familiar. Kemudian red velvet 
tea, nama dan warnanya saja sudah lucu dan unik. Maka 
dari itu, dapat kita simpulkan, segala minuman dengan 
basis dasar teh akan lebih mudah disukai dan cepat 
ditangkap sebagai tren populer.

CHAPTER 2 - Sajian Utama: Tren dan Lanskap Kuliner

ATAS Es Teh ATAS Es Jeruk



Jika dilihat, popularitas siomay dan mendoan sebagai dua jajanan terlaris 
menunjukkan sesuatu yang valid: keinginan akan makanan yang familiar 
mengalahkan makanan yang sedang hits.

Sajian Cita Rasa GoFood32

Jajanan 
Terlaris Pilihan 
Pelanggan*

*Berdasarkan data GoFood hingga Juni 2022
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CHAPTER 2 - Sajian Utama: Tren dan Lanskap Kuliner

Siomay

Tempe 
mendoan

Variasi 
makaroni 
kering

Sajian Cita Rasa GoFood 33



Siomay menjadi favorit karena mudah ditemukan. 
Karakter tekstur dan rasa yang tak neko-neko juga 
membuatnya mudah disukai, terlebih penggunaan saus 
kacang yang memang familiar secara rasa dan tekstur di 
banyak budaya kuliner Nusantara.

Mendoan sendiri cukup unik sebagai salah satu 

jajanan terlaris yang dipesan GoFoodies. Hidangan yang 
sebetulnya khas Jawa Tengah ini juga sama seperti 
siomay, punya rasa dan tekstur yang bisa dinikmati 
berbagai kalangan. Selain itu, bila dilihat dari sisi porsi, 
siomay dan mendoan sebetulnya bisa dikategorikan 
sebagai jajanan berat yang sangat mengenyangkan.

Ada dua tekstur yang mendominasi jajanan di Indonesia, 
renyah dan kenyal. Renyah seperti kerupuk, keripik, 
rengginang, hingga makaroni kering. Atau kenyal, seperti 
siomay, pempek, mendoan, kue basah, jajan pasar, 
hingga minuman, seperti cendol dan sebagainya.

Berbagai jajanan renyah yang banyak kita jumpai mulai 
dari pasar, mini market, kantin sekolah, supermarket, 
hingga toko kelontong, baru banyak bermunculan di 
dekade 1980-an hingga 1990-an. Hal ini membuat anak-
anak yang lahir dan menghabiskan masa kecil di dua 
dekade ini mendapat eksposur besar terhadap jajanan 
yang kering dan renyah. Terlebih bila bicara soal 
makaroni kering. Jajanan makaroni kering dengan bubuk 
gurih sangat populer di kalangan anak sekolah generasi 
90-an hingga 2000 awal.

BAWAH Siomay BAWAH Tempe Mendoan

Sajian Cita Rasa GoFood34
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Makanan renyah lebih digemari karena memainkan dua 
panca indera, pengecap dan suara. Bila tekstur lembut, 
legit, halus dan lainnya hanya sebatas terasa di lidah, 
maka tekstur renyah turut memainkan pendengaran. 

Bahkan menurut banyak 
studi, bagi nenek moyang 
manusia sebelum 
peradaban modern, tekstur 
renyah mengindikasikan 
bahwa sebuah bahan 
makanan itu segar, seperti 
buah dan sayur. 

Hal ini mirip dengan bagaimana manusia kuno 
mengindikasikan buah dapat dimakan atau tidak dari 
rasanya yang manis atau pahit. Dan sekarang, kita 
mengasosiasikan makanan kering sebagai sesuatu 
yang menyenangkan.

KANAN Makaroni Kering
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Calon 
Jawara 

 Kuliner*

TERNYATA, masih ada benang 
merah antara tren kuliner saat ini 

dengan perkiraan calon-calon 
jawara mendatang. Paling tidak, 
untuk satu-dua tahun ke depan.

Apabila sebelumnya comfort food menjadi 
sweet escape di tengah pandemi, ke 
depannya, diperkirakan preferensi masyarakat 
belum akan berpaling jauh dari hal-hal yang 
memberikan mereka rasa nyaman.

Hal ini tercermin dari pilihan makanan yang 
masih cenderung berkutat pada menu-menu 
dengan tekstur dan rasa yang stabil.
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Di saat yang sama,  kecanggihan teknologi 
juga semakin mengaburkan batas geografis. 
Alhasil, preferensi kuliner masyarakat juga 
semakin terpapar dengan perkembangan tren 

yang terjadi di luar negeri, seperti negeri 
Paman Sam: Amerika, booming Kpopers dari 
Korea Selatan hingga sentuhan tradisi negeri 
Sakura: Jepang.
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BAWAH Cheese Burger



Calon Jawara Makanan:


Cheese Burger

Contekan Calon Jawara Makanan Lainnya:

Burger dengan mudah dapat diasosiasikan sebagai 
makanan delivery, takeaway atau pickup. Hal ini 
dikarenakan dari segi anatomi, burger cenderung punya 
kestabilan dalam hal tekstur dan rasa saat sampai dan 
dinikmati di rumah. Apalagi burger berjenis daging patty 
seperti cheese burger. Kestabilan tekstur dan rasa 
itulah yang ditangkap oleh otak dan lidah manusia 
sebagai sesuatu yang cenderung memuaskan dan 
sesuai ekspektasi.


Bila dilihat lebih dalam lagi dari anatominya, cheese 
burger sangat berlimpah dengan keju. Hal ini juga punya 
faktor penting untuk ketertarikan masyarakat. Apabila 
melihat berbagai tren ke belakang, masyarakat kita – 
terutama yang muda – sangat menggilai keju. Paduan 

dari tekstur yang rich dan creamy, cenderung sangat 
disukai seperti saus telur asin hingga cheese tea ala 
Taiwan. Dari situ kita bisa dengan mudah mengambil 
benang merah antara kecintaan masyarakat Indonesia 
dengan segala hal berbau keju, image burger sebagai 
makanan pickup sempurna, serta korelasi antara burger 
sebagai makanan rekreasional dari keruwetan karena 
pandemi.

Menurut berbagai riset, salah satunya seperti yang 
dikemukakan oleh Harvard T.H.Chan School of Public 
Health, makanan adalah jalan pintas paling mudah untuk 
seseorang bisa melakukan relaksasi diri di tengah hiruk 
pikuk aktivitas sehari-hari. Hal ini tercermin dari jenis-
jenis hidangan yang masuk ke calon jawara GoFood. 
Dapat dilihat, tiga nama yang masing-masing 
mempunyai bentuk berbeda, mempunyai gaya masakan 
berbeda, datang dari wilayah dunia yang berbeda, 
menunjukkan dengan valid perilaku konsumen yang 
eksploratif dan suka coba-coba, sejalan dengan kondisi 
psikologis mayoritas masyarakat yang membutuhkan 
relaksasi sejenak dari ketidakpastian karena pandemi. 
Walau kita juga bisa menarik korelasi bahwa kuliner Asia 
Timur seperti Jepang, Tiongkok – baru-baru ini Korea 
Selatan, serta Amerika Serikat, masih jadi pilihan 
makanan trendi mayoritas foodies.

SELAMA KURANG LEBIH lima tahun terakhir, dunia food 
& beverage banyak diisi oleh tren makanan dari Amerika 
Serikat. Foodies Indonesia punya ketertarikan khusus 
dengan makanan-makanan dari Negeri Paman Sam. 
Dimulai dari tren pizza ala New York, tren kukis 
bertekstur lembut (soft-baked cookies) Amerika, tren 
ayam goreng khas Amerika, hingga tren burger. Walau 
sesungguhnya, burger sendiri sudah populer di 
berbagai kalangan di Indonesia. Namun sekarang ini, 
tren burger kembali lagi populer, terlebih di masa 
pandemi yang turut mengangkat konsep makanan 
pickup dan delivery.

Sajian Cita Rasa GoFood 39

Mie Bucin

“Jawara yang bikin ketagihan”

Nasi Ayam Katsu

“Jawara bikin susah move on”
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BAWAH Minuman Berbahan Dasar Teh, 
Latte Gula Aren, dan Es Cokelat



Selain itu, peningkatan minuman berbahan dasar teh 
sebagai calon jawara dapat diyakini  berjalan seiring 
dengan peningkatan pemesanan makanan harian di 
rumah atau pun perkantoran yang sudah mulai ramai 
kembali. Ditambah, faktor familiaritas lidah Indonesia 
dengan minuman teh yang sudah ada turun temurun 
sehingga akan lebih mudah disukai dan cepat ditangkap 
sebagai tren populer. 

Kondisi pandemi yang berangsur-angsur membaik 

pun berpotensi membuat keinginan masyarakat untuk 
menikmati minuman yang lebih menyenangkan dan 
kreatif di mana banyak didominasi oleh minuman 
berbahan dasar teh kembali meningkat. 

Ya! baik teh, kopi, maupun cokelat, ketiganya 
mengandung kafein dengan komposisi yang beragam. 
Selain itu, masyarakat Indonesia cenderung menyukai 
minuman yang creamy atau punya tekstur yang sedikit 
lebih kental. Apabila kita melihat berbagai tren minuman ke 
belakang, seperti es susu, king mango, sampai cheese 
tea, semua punya tekstur yang kental. Hal ini berbanding 
terbalik dengan minuman yang dikonsumsi sebagai 
padanan makanan, yang teksturnya cenderung lebih cair 
agar tidak kontradiktif dengan rasa utama makanan.

MELIHAT POPULARITAS minuman yang populer dan 
yang sedang naik daun, ternyata ada satu karakter yang 
sama: memiliki kandungan kafein.
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Calon Jawara Minuman:


Berbahan Dasar Teh

Contekan Calon Jawara Minuman Lainnya:

Latte Gula Aren

“Jawara yang menjadi mainstream”

Es Cokelat

“Jawara pilihan sejuta umat”
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BAWAH Bolu Lapis Kukus



Selain bicara soal tren dalam bentuk produk makanan, 
sebetulnya ada juga perubahan dalam hal 
perkembangan sebuah tren. Selama pandemi, tren 
makanan cenderung bertahan lebih lama dibandingkan 
sebelum pandemi. Hal ini dikarenakan prioritas pebisnis 
makanan selama lebih dari satu tahun terakhir lebih 
kepada menjaga cash flow alih-alih intens dalam inovasi. 


Pembatasan kegiatan pergi keluar juga berpengaruh 
pada konten makanan di media sosial yang tidak 
seintens sebelum pandemi. Akibatnya, paparan akan 
makanan dan minuman baru belum banyak. Namun, 
sekarang pegiat bisnis makanan sudah kembali 
berinovasi dan bergerak untuk menghadirkan gebrakan 
baru, seperti croffle dan bolu lapis kukus cokelat 
pandan.  

SALAH SATU yang diprediksi akan populer dari kategori 
jajanan adalah bolu lapis kukus. Menariknya, 
ketertarikan penikmat jajanan Indonesia terhadap lapis 
kukus sebetulnya sudah terlihat sejak lima tahun lalu 
dengan populernya bolu kukus ubi ungu yang dipadu 
dengan parutan keju cheddar. Sederhana saja, bolu 
lapis kukus mudah disukai karena teksturnya yang 
cenderung ringan, sehingga penikmat makanan dapat 
mencicipinya lagi dan lagi. 

gelombang hallyu, sebuah gerakan globalisasi budaya  
Korea Selatan. Croffle mudah disukai karena tekstur 
renyah dan rich dari mentega, serupa dengan martabak 
telur yang punya tekstur renyah bagian luar dan rich dari 
isiannya.

Kemunculan Bolu lapis kukus dengan paduan rasa 
cokelat dan pandan dimulai di wilayah Surabaya dan 
sekitarnya, kemudian menjadi favorit juga di daerah lain 
di Indonesia. Bagaimana tidak, paduan rasa cokelat 
yang banyak disukai segala usia, serta harumnya 
pandan yang familiar dengan lidah Indonesia, rupanya 
mudah mencuri perhatian. 


Yang menarik, berdasarkan temuan, lapis kukus 
cokelat pandan tak berdiri sendiri dalam daftar prediksi 
tren, namun bersama dengan croffle dan martabak telur. 
Croffle sendiri hadir di Indonesia bersama dengan tren 
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Calon Jawara Jajanan:


Bolu Lapis Kukus

Contekan Calon Jawara Jajanan Lainnya:

Croffle

“Jawara gebrakan kekinian”

Martabak Telor

“Jawara upeti buat camer”
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Hatosi Rambutan jadi pilihan 
snack hidden gem warga 
Medan yang paling banyak 
dipesan di GoFood.

 Medan

Dari sembilan jenis Pempek di 
Palembang, ada tiga yang 

paling banyak dipesan warga 
yakni Pempek Adaan, Pempek 

Kulit, dan Pempek Telur. 

1

Wow, ternyata kecintaan masyarakat 
Palembang dengan makanan 
tradisionalnya sangat kuat. Ngga 
heran, pempek dengan perpaduan 
saus cuka sukses jadi jajan terlaris! 


2. Palembang

Lebih dari 2 juta 
kopi dipesan setiap 
bulan di Bandung

Kisah Bandung dan 
Secangkir Kopi.

3. Bandung

 Eits, jangan tertipu namanya. 
Menu ini bukan soal buah 

rambutan, tetapi ternyata adalah 
udang dibalik roti.

Ada puluhan variasi seblak di 
Semarang yang bikin ngiler, mulai 

dari Seblak Jamur, Seblak asli 
Sunda hingga Seblak Siomay. 

Kalau kamu bisa tebak, jajanan yang 
paling banyak dipesan warga 
Semarang di GoFood adalah………… 
Seblak. 

4. Semarang

3

4

2
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Ada lebih dari 9 ribu pesanan 
Bubur Ayam di Balikpapan 

setiap bulannya. 

Bhinneka tunggal ika! Walau ada 
tim bubur diaduk dan tidak 
diaduk, bubur ayam tetap jadi 
menu favorit yang paling sering 
dipesan di GoFood oleh 
masyarakat Balikpapan.

7. Balikpapan

Ribuan porsi Mie Titi dan 
Jalangkote laris dipesan selama 

bulan Ramadan

Serupa tapi tak sama. Di Makassar, 
panganan sejenis mie dan pastel 
ternyata jadi favorit masyarakat.

8. Makassar

Kali ini bukan udang di balik 
batu, tapi udang di balik menu 
favorit yang paling sering di-
GoFood-in warga Bali dan 
sekitaran Canggu. 

6. Bali

Udang Keju dan Udang 
Rambutan menjadi menu yang 

laris manis mendapat perhatian 
Canggu Babes

7

5
6

Dikenal juga sebagai Kota 
Pendidikan karena banyaknya 
pelajar dan mahasiswa, berikut 
menu GoFood yang ramah di 
kantong pelajar atau mahasiswa 
yang paling banyak diburu; Nasi 
Ayam Nelongso [Prihatin]

5. Malang

Ada lebih dari 200 resto yang 
jualan Nasi Ayam Nelongso di 

Malang!

8
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Sajian Spesial:

Di Balik Dapur 

GoFood

Chapter 3



Bukan 
Sekadar 
Urusan 
Nganterin 
Pesanan

Bernostalgia ke masa tujuh tahun lalu, 
tepatnya di tahun 2015, GoFood hadir sebagai 
pionir online food delivery yang mendorong 
perubahan drastis bagi lanskap kuliner 
Indonesia. Sejak hari itu datang, menikmati 
jutaan ragam kuliner tak lagi sama.
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Dengan semangat yang sama seperti 
Gojek, GoFood hadir menjadi solusi 
dengan memahami kebiasaan bersantap 
kuliner masyarakat. Secara konsisten, 
kami terus menghadirkan berbagai 
inovasi supaya pengalaman kulineran 
pelanggan jadi makin menyenangkan.

Bagi GoFood, mendengarkan serta 

memahami pelanggan menjadi kunci 
utama kami untuk mengembangkan 
layanan agar tetap jadi online food 
delivery andalan yang paling memahami 
apa yang diminati dan dibutuhkan 
masyarakat dalam berkuliner.

Untuk itu, sebagai perusahaan 

berbasis teknologi, kami menggunakan

INOVASI teknologi GoFood rupanya telah 
membuka akses pelanggan terhadap 
jutaan menu makanan dan minuman, dari 
yang tradisional sampai modern, dari yang 
klasik hingga fusion - semuanya ada.

Pemanfaatan teknologi yang GoFood 
lakukan membuka jendela bagi 
masyarakat untuk menemukan dan 
menikmati beragam kuliner, termasuk 
hidden gems yang unik dan lezat di 
sekitar mereka. Misalnya saja, kita 
tinggal melihat daftar resto dan menu 
terfavorit yang sudah dikurasi GoFood 
lewat banner ‘Resto Populer’ dan ‘Lagi 
Disukai Foodies’. Otomatis, semakin 
masyarakat tahu menu-menu lezat, 
semakin tinggi juga eksposur yang 
didapat oleh mitra UMKM kuliner.

pendekatan hyperlocal dan mengom-
binasikannya dengan personalisasi 
data agar pelanggan bisa memperoleh 
rekomendasi makanan sesuai 
preferensi. Sementara itu, pendekatan 
hyperlocal menjembatani pelanggan 
dengan beragam resto UMKM di 
sekitarnya.
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Tapi tidak berhenti sampai di situ saja. Online food 
delivery bukan hanya soal pesan makanan dan 
mengantarkannya ke pelanggan.

Ada serangkaian proses dan sinergi 
dibaliknya yang melibatkan mitra 
UMKM, mitra driver, serta integrasi 
teknologi untuk menyuguhkan 
layanan yang memuaskan. Meskipun 
tidak mudah, tapi keseluruhan 
proses ini penting untuk dilakukan 
agar masyarakat bisa terus 
mengandalkan GoFood. 

Sebagai contoh, mari berbicara 
soal waktu tiba pesanan. 

Lalu, bagaimana GoFood memas-
tikan pelanggan tetap puas dan ma-
kanannya cepat sampai? Di sini 
pemanfaatan teknologi hadir seba-
gai solusi, seperti dengan meng-
hadirkan inisiatif Super Partner. 
Resto Super Partner ini bisa mem-
buat pesanan pelanggan diantar 
lebih cepat karena pesanan secara 
otomatis akan diterima dan disiapkan 
oleh restoran sambil menunggu 
mitra driver sampai ke tujuan. 
Keberhasilan ini diamini oleh hasil 
temuan survei Redseer pada bulan 
Oktober 2021 yang melansir bahwa:

Tetapi, tidak hanya kecepatan 
yang penting untuk memberikan 
pengalaman kuliner terbaik, 
melainkan memastikan kondisi 
makanan ketika sampai, kenyamanan 
pelanggan ketika menunggu 
makanan, hingga proses yang 
berjalan mulus antara resto dengan 
mitra driver. 


Faktor-faktor tersebut yang 
mendorong inovasi kami di GoFood, 
dan menggunakan kekuatan analisa 
data, kami terus berupaya untuk 
menghadirkan solusi tepat guna bagi 
seluruh pengguna ekosistem. 
Contohnya ketika kami 
mengembangkan fitur ETA 
(estimated time of arrival) dan 
status pemesanan sehingga 
pelanggan bisa memantau setiap 
tahapan, seperti kapan driver 
menuju resto, kapan pesanan sudah 
dibuat dan kapan driver sedang ‘on 
the way’ ke lokasi pemesan.

Sementara, ada berbagai faktor yang 
memengaruhi waktu tiba. Sebut 
saja, jarak pelanggan dengan resto, 
kepadatan lalu lintas, proses 
persiapan makanan oleh resto, dan 
lain sebagainya.

Banyak masyarakat yang 
menggunakan online food 

delivery dengan ekspektasi 
makanan yang dipesan akan 
datang sesegera mungkin.

GoFood memiliki waktu 
pengiriman pesan antar 

makanan tercepat di 
industri food delivery 

dengan rata-rata

29,7 
menit/pesanan

Sumber: Survey Redseer Oktober 2021
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Online-Food-Delivery-OFD-Consumption-Behavior-and-Perception-Survey-in-Indonesia, Tenggara Strategics Survey, Juni 20221

Tidak hanya itu, jumlah varian menu dan restoran, serta 
ragam jenis restoran yang semakin bertambah juga 
menjadi penanda relevansi layanan GoFood bagi pelaku 
UMKM kuliner. Setidaknya, saat ini sebanyak lebih dari

empat 
puluh 
satu juta
menu tercatat 
di GoFood.
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Di sisi lain, berbagai inovasi yang dihadirkan GoFood 
membuahkan hasil, di mana menurut riset pihak ketiga, yaitu 
Tenggara Strategics1, GoFood dinobatkan sebagai platform 
dengan nilai transaksi tertinggi dibandingkan pemain online 
food delivery (OFD) lainnya di Tanah Air, dengan estimasi nilai 
transaksi sebesar Rp30,65 triliun sepanjang tahun 2021. 
Sementara, Laporan Survei Jakpat2 menyatakan bahwa 
GoFood merupakan layanan OFD paling populer (61%) dan 
paling banyak digunakan (39%). 

Hal senada juga diungkap oleh hasil riset Sucor 
Sekuritas3 di mana GoFood mendapatkan predikat sebagai 
OFD yang paling banyak digunakan oleh responden (34%) 
dan mayoritas merchant kuliner (64%) menyatakan bahwa 
penjualan terbesar didapatkan dari GoFood dibanding 
layanan pesan-antar makanan lainnya.

https://blog.jakpat.net/the-habit-of-online-food-delivery-jakpat-survey-report-2022/
https://tenggara.id/research/Online-Food-Delivery-OFD-Consumption-Behavior-and-Perception-Survey-in-Indonesia


INOVASI ADALAH kunci untuk keberlanjutan. Di dunia yang 
segalanya terbilang dinamis, adalah keharusan untuk kita ikut 
bergerak. Termasuk di dalamnya inovasi untuk memperkaya 
pengalaman kulineran pelanggan yang semakin kritis. 
Pelanggan dan meningkatkan pengalaman berkuliner, 
termasuk yang mengutamakan kenyamanan dalam hal 
kecepatan, ongkos kirim yang terjangkau, kualitas makanan 
berdasarkan rekomendasi, hingga aksesibilitas untuk 

Beragam inovasi yang secara konsisten GoFood hadirkan 
merupakan upaya kami untuk terus menjadi acuan bagi 
pelanggan dan meningkatkan pengalaman berkuliner, 
termasuk yang mengutamakan kenyamanan dalam hal 
kecepatan, ongkos kirim yang terjangkau, kualitas makanan 
berdasarkan rekomendasi, hingga aksesibilitas untuk 
mendapatkan makanan kapan pun dan di mana pun.

mendapatkan makanan kapan pun dan di mana pun.
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Kulineran Lebih Hepi 
Berkat Teknologi 

Contoh inovasi yang kami lakukan antara lain adalah menghadirkan fitur 
Pickup, Resto Terlaris (Best Seller), dan Resto Terdekat (Near Me), di 
mana ketiganya menjadi kategori yang paling banyak dikunjungi oleh 
pelanggan GoFood. Sementara itu, sinergi antara kebutuhan pengguna 
ekosistem dengan teknologi terlihat dari peningkatan penggunaan 
berbagai fitur seperti diantaranya Pickup, GoFood Plus, dan Super 
Partner yang membuktikan pengembangan layanan yang dihadirkan 
memang terbukti bermanfaat. 

Kami memahami bagaimana kebutuhan masyarakat terus berevolusi, 
sehingga inovasi juga tidak dapat berhenti. Berikut sejumlah inovasi 
terkini dari GoFood agar tetap menjadi andalan pelanggan:

peningkatan penggunaan 
fitur Pickup*

peningkatan jumlah konsumen 
yang berlangganan GoFood Plus*

peningkatan penggunaan fitur 
Super Partner oleh pelanggan*

Lipat Lipat Lipat
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Untuk memperkaya pengalaman pelanggan dalam 
pencarian kuliner, kami menghadirkan dua fitur baru. 

Kedua fitur tersebut adalah:

Fitur Ulasan Pelanggan (Review)

MENJADI ONLINE FOOD DELIVERY  pertama di Indonesia 
yang menghadirkan fitur ulasan pelanggan (review), 
inovasi ini bertujuan untuk menjadikan platform GoFood 
sebagai platform andalan karena sifat fitur ini yang bisa 
berjalan dua arah, antara pelanggan dan mitra usaha. Bagi 
pelanggan, fitur Review dapat menjadi referensi dan 
inspirasi menu kuliner favorit sementara bagi mitra usaha, 
dapat menjadi sarana apresiasi, evaluasi hingga klarifikasi 
untuk pengembangan usaha kedepannya.

Banner Rekomendasi kategori 
Resto Terpopuler (Most Popular) 
dan Lagi Disukai GoFoodies 
(Most Loved Eats).  

SALAH SATU dari fitur terbaru kami adalah banner 
informasi mitra usaha yang disukai oleh pelanggan. Ada 
dua banner yang kami tampilkan untuk merefleksikan 
kecintaan pelanggan terhadap ragam sajian kuliner yang 
ada di GoFood. Fitur-fitur ini dapat diandalkan pelanggan 
guna mencari referensi menu kuliner terbaik versi 
pelanggan GoFood (GoFoodies) atau restoran yang 
belum pernah mereka coba sebelumnya, terutama dari 
UMKM. Banner ini diluncurkan untuk mendorong 
eksposur lebih banyak pelaku kuliner dalam aplikasi, 
terutama mitra usaha UMKM setempat. Pelanggan bisa 
menjelajah restoran mitra usaha UMKM berdasarkan 
rating, banyaknya pemesanan, perolehan ‘likes’ atau 
yang paling disukai pelanggan, serta jarak lokasi terdekat 
dengan mereka. Tentunya, supaya pengalaman 
pencarian lebih nyaman, daftar restoran dari mitra usaha 
UMKM yang kami personalisasi berdasarkan wilayah 
pelanggan ini kami perbaharui secara rutin.

Dua fitur ini menjadi bukti komitmen kami untuk terus 
berinovasi, tidak hanya untuk meningkatkan pengalaman 
pelanggan bersantap kuliner, tetapi juga untuk terus 
berperan mendukung bisnis mitra usaha UMKM kuliner 
agar terus berkembang di Indonesia. Terutama selama 
pandemi, GoFood turut mengajak pelanggan untuk 
gotong-royong mendukung keberlangsungan bisnis 
kuliner lokal agar para pelaku usaha UMKM dapat terus 
bertahan di tengah tantangan yang terjadi dan tetap 
memberikan inspirasi kelezatan kuliner.

Rangkaian Inovasi 
Terkini dari GoFood
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Selain itu, secara bertahap kami juga 
menghadirkan berbagai inovasi lainnya 
untuk memastikan pengalaman kuliner 

terbaik bagi pelanggan.

Fitur Koleksi Promo
KAMI DI GOFOOD selalu mencari cara untuk terus mempermudah para pelanggan 
menikmati ragam kuliner. Salah satu caranya adalah dengan memberikan treatment 
spesial. Kini kami menghadirkan koleksi promo agar pelanggan dapat dengan mudah 
melihat ragam promosi yang sedang berlangsung dan memilih sendiri mana saja 
promosi yang paling cocok. Pelanggan bisa memilih kombinasi lebih dari satu voucher 
dalam setiap pesanan, mulai dari potongan harga, ongkos kirim, dan potongan 
menarik lainnya, karena #PastiAdaPromo di GoFood. Misalnya saja, pelanggan dapat 
memakai voucher potongan ongkos kirim yang dapat ditambah dengan promo 
potongan harga makanan pilihannya.

Ongkos parkir (parking fee)
SALAH SATU inisiatif baru di tahun 2022 adalah hadirnya ongkos parkir yang 
bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan bagi pelanggan maupun mitra driver. 
Jika sebelumnya mitra driver perlu membayarkan lebih dahulu ongkos parkir ketika 
membeli orderan GoFood, dan kemudian secara manual meminta dari pelanggan, kini 
ongkos parkir sudah dapat ditemukan langsung di halaman checkout pesanan 
pelanggan. 

Fitur yang dipelopori GoFood ini juga memperkuat transparansi antara pelanggan 
dengan mitra driver karena nominalnya dapat dilihat kedua belah pihak dan langsung 
dibayarkan dari aplikasi.

Untuk terus memastikan akurasi Ongkos Parkir, GoFood telah melakukan proses 
identifikasi lapangan di masing-masing lokasi mitra usaha GoFood. Data ini secara 
berkala akan terus diperbarui untuk semakin memberikan layanan terbaik bagi 
pelanggan maupun mitra driver.

Sajian Cita Rasa GoFood 55

Mode Hemat
TAHUN INI, GoFood juga menghadirkan Mode Hemat yang memungkinkan 
pelanggan untuk mendapatkan gratis ongkir. Dengan tambahan waktu pengantaran, 
fitur ini berlaku untuk pesanan dari restoran terdekat, dimana pelanggan akan 
disajikan dengan beragam pilihan kuliner lezat paling favorit di sekitarnya.

Di saat yang sama, GoFood tetap memberikan keleluasaan bagi pelanggan untuk 
memilih opsi pengantaran yang sesuai dengan kebutuhannya, termasuk opsi 
pengantaran reguler, yakni jenis pengantaran dengan harga dan waktu yang normal.
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Terbiasa dengan 
“GoFood-in Aja” 

MAKANAN memiliki kekuatan unik dalam mempererat tali silaturahmi. 
Memantapkan posisi sebagai online food delivery andalan kapan pun 
di mana pun, GoFood juga selalu menjadi pilihan masyarakat sebagai 
teman setia untuk momen-momen spesial. Salah satu hal menarik 
yang kami amati adalah ketika menjelang dan pada saat perayaan hari 
besar masyarakat konsisten memanfaatkan layanan GoFood untuk 
tetap terhubung dengan keluarga, kerabat, hingga kolega. Tanpa ribet, 
mereka memanfaatkan GoFood untuk membeli makanan dan 
mengirimkannya sebagai hampers. Kebutuhan ini juga mendorong 
mitra usaha untuk lebih kreatif dengan menyusun paket spesial sesuai 
dengan momen perayaan tersebut. Berdasarkan data, jumlah 
pemesanan GoFood menjelang dan pada saat hari besar selalu 
mengalami peningkatan signifikan berkisar 22% dibanding hari 
biasa. Bagi kami yang lebih penting adalah bagaimana GoFood bisa 
ambil bagian bahkan menjembatani kehangatan yang terjalin.

Jalin silaturahmi bersama GoFood

Jumlah pemesanan 
GoFood menjelang dan 

pada saat hari besar selalu 
mengalami peningkatan 

signifikan berkisar

22%
dibanding hari biasa

KEINGINAN untuk makan tak pernah bisa ditebak. Walaupun kita 
terbiasa dengan tiga pembagian waktu makan seperti sarapan, makan 
siang dan makan malam, ada waktu-waktu lain yang ternyata jadi pilihan 
kulineran. Walaupun momen makan siang dan makan malam masih 
menjadi waktu terpopuler untuk pelanggan memesan makanan melalui 
GoFood, tapi yang justru menarik, pelanggan cenderung memanfaatkan 
waktu di jam 15.00 - 16.00, sebagai jam camilan sore, di mana pada jam 
tersebut, kopi menjadi menu terfavorit dan diikuti oleh jajanan siomay. 
Tapi bukan hanya pada jam siang menuju sore, menuju tengah malam, 
yaitu pukul 22.00 - 23.00 muncul demand akan makanan yang disebut 
sebagai midnight cravings dengan penjualan tertinggi didominasi oleh 
varian nasi goreng.

Waktu pemesanan populer di luar jam makan siang dan malam

Jam camilan sore

15.00 - 16.00
Jam camilan malam

22.00 - 23.00

Momen-momen penting
MAKANAN memang selalu punya kekuatan untuk menyempurnakan 
segala macam momen, baik itu yang rutin sehari-hari atau juga yang 
spesial dan hanya terjadi sesekali saja. Berdasarkan temuan kami, 
rupanya GoFood menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 
momen-momen penting belakangan ini. 
Ada tiga periode penting yang kami temukan mendorong tingginya 

pemesanan GoFood, yaitu Final Piala AFF Indonesia vs Thailand, 
demam serial TV asal negeri ginseng Squid Game, dan saat 
pemberlakuan PPKM Darurat level 4 selama Juli hingga Agustus 
2021.  Hal ini membuktikan GoFood selalu menjadi andalan masyarakat.

 Final Piala AFF Indonesia vs Thailan

 Demam serial TV asal negeri 
ginseng Squid Game

 Periode PPKM Darurat level 4  yang 
terjadi selama Juli hingga Agustus 
2021.

CHAPTER 3 - SAJIAN SPESIAL: DI BALIK DAPUR GOFOOD





Sajian Cita Rasa GoFood 59

Hidangan 
Penutup: 

Cara GoFood 
Berkontribusi 
untuk UMKM 

Kuliner

Chapter 4
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Mendekatkan 
Pelanggan 

dengan UMKM

SEBAGAI KARYA ANAK BANGSA 
yang berkomitmen untuk terus 
mendorong pertumbuhan UMKM 
kuliner, kami sadar akan pentingnya 
akses bagi pelanggan terhadap 
produk dari mitra kuliner kami. 
GoFood sendiri telah dipercaya oleh 
lebih dari satu juta mitra usaha 
kuliner, di mana 99% adalah 
UMKM. Teknologi yang kami miliki 
secara konsisten terus 
mendekatkan mitra dengan 
pelanggan, sehingga tumbuh 
pengenalan dan pada akhirnya 
ketertarikan terhadap hidangan 
yang mereka sajikan melalui 
berbagai kanal dan fitur dalam 
GoFood. Di masa pandemi 
misalnya, kami turut mengajak 
pelanggan untuk sama-sama 
mendukung keberlangsungan 
bisnis kuliner lokal melalui inisiatif 
#PesanDariUMKM agar para pelaku 
usaha UMKM dapat terus bertahan 
di tengah tantangan yang terjadi. 

UMKM virtual  terbesar di Indonesia 
yang menghadirkan 30.000 mitra 
UMKM yang tidak hanya 
memanjakan pelanggan dalam 
menikmati ragam kuliner terbaik, 
tetapi juga mendorong 
pertumbuhan bisnis mitra UMKM. 
GoFoodieland dapat diakses oleh 
pelanggan di sembilan kota, yaitu di 
wilayah Jabodetabek, Bandung, 
Surabaya, Yogyakarta, Semarang, 
Solo, Medan, Bali, dan juga di 
Palembang. Inisiatif GoFoodieland 
sendiri merupakan bagian dari 
gerakan #BangkitBersama dari 
Grup GoTo seiring misi untuk 
mendukung mitra UMKM lokal terus 
tumbuh di tengah pandemi dengan 
meningkatkan visibilitas mereka 
untuk menjangkau pasar yang lebih 
luas.
Hingga kini, pelanggan juga 

dapat mengakses langsung kurasi 
restoran andalan yang merupakan 
mitra UMKM melalui kategori 
UMKM GoFoodieland yang 
terdapat pada halaman utama 
aplikasi GoFood. 

Selain itu, GoFood juga 
memberikan eksposur lebih luas 
bagi para mitra UMKM melalui 
GoFoodieland, yaitu festival kuliner 
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Kisah Manis Mitra 
Kuliner GoFood

Tidak ada yang lebih mengharukan selain menjadi saksi atas keberhasilan 
kawan-kawan UMKM kuliner yang semakin bertumbuh bersama GoFood. 
Dari hari pertama GoFood hadir di tahun 2015, misi kami tetap sama. Kami 
ingin menciptakan dampak sosial dengan mendorong kesejahteraan dan 
kemajuan penjual makanan dan minuman, serta menghadirkan hidangan-
hidangan lezat bagi para pelanggan kami. Berikut ini adalah beberapa 
cerita hangat dari para mitra usaha kuliner kami.
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Didit Helditia, Pemilik 
Roemah Naskoen, Bandung 

Pada saat pandemi pertama kali melanda di tahun 2020, beberapa bisnis kuliner offline saya terkena dampak yang 
cukup luar biasa. Namun dengan berjualan di GoFood secara online justru omset nasi kuning meningkat hingga 
400%. Kemudian pada 2021, nasi kuning makin meroket sampai kami bisa menjual 500 porsi per hari. Saya sangat 
berterima kasih dengan GoFood. Saat itu, saya ingat betul garda terdepan pada masa pandemi selain nakes adalah 
mitra driver. Kami kemudian membuat menu berbagi untuk para mitra driver dan ternyata responnya sangat positif. 
Itu pertama kalinya Naskoen membuat menu khusus di GoFood untuk para mitra driver. Alhamdulillah, hingga saat ini 
95% penghasilan utama kami berasal dari berjualan secara online. 

Adhi Setyo Priyoso, Pemilik 
Nasi Uduk Betawi, Surabaya

Bagi saya, menjalankan bisnis kuliner di tengah pandemi memang penuh tantangan. Tapi saya yakin, mindset yang 
terbuka adalah kuncinya. Jujur sejak 2015, saya merasakan betul kesempatan yang semakin terbuka lebar lewat 
keberadaan usahanya di platform digital GoFood, terutama karena tergabung dalam Komunitas Partner GoFood 
(KOMPAG). Saya belajar banyak, salah satu yang saya praktikan adalah meningkatkan basket size transaksi, 
dengan upscaling atau cross selling produk. Hal ini membuat pendapatan usaha saya tetap stabil.
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Harmoni Hermin, Pemilik 
Jalangkote & Kentang Donat 
Racing Centre, Makassar

Saya jujur tidak pernah menyangka bahwa bisnis kuliner saya yang menjual makanan khas Makassar, Jalangkote, bakal 
bertumbuh cepat dalam beberapa tahun terakhir. Rasa syukur dan disiplin adalah kunci bisnis saya berkembang, 
terutama setelah bergabung dengan GoFood, hingga kini mampu mempekerjakan beberapa karyawan. Saya juga tidak 
pernah menyangka, bahwa selama bulan Ramadan 2022 lalu, penjualan Jalangkote dan Donat Kentang saya 
mengalami peningkatan omzet signifikan. Tentunya dengan platform GoFood, kami sangat terbantu karena pelanggan 
yang tadinya membeli secara offline akhirnya beralih ke online.
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Diosnardo Rahmanto, 
Pemilik Franchise Kaybun 
Dimsum, Jakarta

Niat buka usaha kuliner pertama kali saya lakukan dengan membuka franchise Kaybun Dimsum pada Juli 2020 lalu. 
Ketika semua bisnis kuliner diterpa pandemi, saya memanfaatkan layanan GoFood untuk menunjang bisnis kuliner ini 
dan secara pasti pesanan melalui GoFood mulai meningkat dan berkontribusi terhadap peningkatan omset hingga 
40% per hari.

Setelah itu, meskipun ada masa naik turun namun saya senang karena selalu banyak pesanan di GoFood. Pengguna 
GoFood banyak sekali yang loyal meskipun mungkin saya tidak ikut sertakan promo. Hingga saat ini, usaha saya 
dibantu oleh 5 orang karyawan untuk dua cabang, yakni Cipete dan Grogol.
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Dony Chandra dan Lovely 
Christan, Pemilik Chicken 
Holic, Medan

Jujur, saya dan istri tidak punya background kuliner sama sekali, tapi kami yakin dan sungguh-sungguh saat 
membangun Chicken Holic, sampai banyak uji coba hingga ketemu resep yang enak. Sejak kehadiran pertama 
GoFood di Medan, saya langsung ikut dan bergabung menjadi mitra. Dalam perjalanan kami hingga sekarang, 
GoFood berkontribusi sekali terhadap perkembangan usaha Chicken Holic, di mana saat awal kami memiliki 5-10 
cabang dan saat ini sudah ada 37 cabang di Medan dan Jakarta. Saya bersyukur sekali dengan perkembangan usaha 
yang sangat positif ini, kami sudah memiliki hampir 200 karyawan yang solid untuk mengembangkan Chicken Holic 
semakin besar setiap harinya. 

Titik Nursolekha, Pemilik 
Ayam Geprek 77, Balikpapan

Saat saya bergabung dengan GoFood pada tahun 2017, saya tidak menyangka bahwa yang tadinya sehari saya cuma 
bisa jual dua sampai empat ekor ayam, kini bisa mencapai 450 porsi dalam sehari. Alhamdulillah justru selama 
pandemi kemarin dengan kebijakan PPKM dan pembatasan jam operasional justru omzet penjualan saya meningkat 
hingga 400%. Bagi saya, ini merupakan berkah tersendiri sebagai mitra GoFood, sampai akhirnya saya bisa 
membuka cabang kedua karena membludaknya pesanan.



Sri Prihatin, Pemilik Klinik 
Rasa Kartasura, Solo

Awalnya usaha saya hanya bermodalkan lima ratus  ribu rupiah. Alat masak pun pinjam dari kakak dan adik, dapur pun 
numpang di dapur milik adik saya. Tapi saat saya bergabung dengan GoFood, secara bertahap bisnis kuliner saya 
mulai menunjukkan peningkatan positif. Saya jadi mampu punya dapur dan peralatan masak sendiri. Senangnya, 
karena GoFood saya bisa menambah restoran baru lainnya meskipun hanya dengan satu dapur.

Made Bayu Darmadi, penerus 
dari Nasi Ayam Kedewatan Ibu 
Mangku, Seminyak, Bali

Dampak pandemi di Pulau Bali terasa sangat berat buat kami. Tapi perlahan namun pasti, layanan GoFood sangat 
membantu kami bertahan di masa pandemi. Bahkan ada pelanggan kami yang memesan makanan dari Nasi Ayam 
Kadewatan Ibu Mangku tiga kali sehari lewat GoFood. Saya sangat berterima kasih, bahkan hingga mengirimkan 
salam lewat driver. Sekarang saat keadaan sudah berangsur normal, saya sudah melihat penjualan melalui GoFood 
mampu menaikan omzet restoran hingga dua kali lipat, padahal dulunya sempat hampir nggak ada order. Namun 
sekarang, pesanan di tempat saya sudah mencapai 80 hingga 100 pesanan.
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