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Bisnis F&B di 16 dari 17 kota 
menunjukkan penurunan signifikan



Layanan Antar Makanan (Food Delivery) terus 
meningkat dan mencapai 30% pada W2 April



Progress

Kami telah membandingkan jumlah transaksi pada periode
PSBB & PSBB Transisi di 15 kota di Indonesia

meningkat sampai dengan

Angka transaksi per tipe bisnis juga 
meningkat signifikan

Layanan Jasa Makanan dan Minuman Retail

Jumlah transaksi pada 15 kota
di Indonesia

69,4% 56,9% 27,7%66,9%



Move on!
Nyatanya, COVID-19 tidak melulu memberikan dampak negatif 
terhadap bisnis. Apa dampak positif yang dihasilkan?

INOVASI



1,407
(19.4%)

1,390
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1,785
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Daily 

Revenue

Drop in 
Daily 

Revenue

Sediakan bahan 
baku siap masak

Promo
layanan antar

Ajak konsumen 
untuk berbagi

Manfaatkan momen di mana 
konsumen sedang 
giat-giatnya memasak 
sendiri di rumah

Berikan layanan antar gratis 
dalam radius tertentu. 
Berdayakan karyawan untuk 
improvisasi.

01

02

03

Sediakan menu khusus 
pengemudi ojek online yang 
bisa dipesan konsumen 
ketika membeli di toko Anda

1 dari 3 bisnis F&B 
menunjukkan penurunan 
signifikan saat Covid-19



Kreasikan produk 
menjadi masker

Buat promo untuk 
barang terlaris

Pay-it-forward deals 
untuk konsumen

Jahit ulang produk lama 
Anda menjadi masker atau 
berikan promo gratis masker 
di setiap pembelian

Pelanggan hanya akan 
membeli pakaian-pakaian 
esensial selama pandemi, 
contoh: Hijab, tunik, gamis
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02

03

Pelanggan bisa membeli 
“kupon” dengan nilai 
tertentu untuk nantinya 
ditukarkan di pembelian 
selanjutnya.



Beralih ke retail 
kecantikan

Buat bundle 
package 

Pay-it-forward deals 
untuk konsumen

Jual produk-produk 
kecantikan yang Anda biasa 
sediakan di layanan Anda

Sediakan promo dimana 
konsumen bisa membayar 
untuk sejumlah layanan 
sekaligus

01

02

03

Pelanggan bisa membeli 
“kupon” dengan nilai 
tertentu untuk nantinya 
ditukarkan di pembelian 
selanjutnya.

Jenis strategi yang cocok 
untuk beauty services



Mengubah Prioritas dari Growth ke Profit

Faktor Sebelum Pandemi Selama Pandemi

Biaya Operasional Berorientasi pada SDM Mendigitalisasi keperluan 
operasional (pencatatan transaksi 
online, pengelolaan toko, dll)

Produksi (Makanan & Minuman) ‘One Kitchen = One Outlet’ / Konsep 
‘Satu Outlet = Satu Dapur’

Beralih ke online delivery, 
memanfaatkan konsep ‘shared 
kitchen’ untuk melayani online 
delivery

Produksi (Ritel) Berorientasi pada gaya hidup & 
fesyen masyarakat perkotaan/urban

Produksi rumahan & menerapkan 
social distancing

Produksi (Jasa) Memprioritaskan jumlah traffic & 
upsell to visiting users

Menawarkan home service & 
Program Loyalitas yang lebih baik 
yang menerapkan protokol 
kesehatan



Ekspansi Bisnis di Masa Pandemi?

Business Model Growth Strategy

Alokasikan kembali anggaran 
SDM ke alat/aplikasi 
manajemen bisnis (akuntansi, 
manajemen toko, dll)

Mengekspansi bisnis secara 
digital (melalui e-commerce, 
marketplace, social media 
commerce, dan aplikasi 
super-app)

Program Loyalitas Pelanggan: 
memberi perhatian lebih pada 
apa yang menjadi daya tarik 
pelanggan & perilaku 
pembeliannya

Meminimalisir limbah 
operasional & mengubahnya 
menjadi barang bernilai jual 
(menggunakan sisa bahan 
pakaian sebagai masker, 
menawarkan lebih banyak 
insentif kepada karyawan yang 
bersedia bekerja dalam 
berbagai peran bisnis)

M
anpow

er- driven

Tech Involvement



Mendorong
terjadinya 

inovasi 
baru

Beralih ke penjualan online, 
bisnis fashion menjual baju APD 

dan masker, business shifting, 
variasi produk, strategi marketing 

dan bisnis yang lebih adaptif.





Gimana?
Apakah kreativitas kamu sudah kembali?

Yuk, kita bahas lagi hal hal penting dalam 
bisnismu.



Apa yang Akan Dihadapi Pengusaha Saat Ini?

Memastikan bahan baku atau 
stok inventaris tercukupi

Mencatat setiap pengeluaran 
dan pemasukan Mempersiapkan dana darurat

Konsumen akan bertanya 
mengenai kehigienisan 

produk

Semua serba digital 
(komunikasi dengan pegawai/konsumen, 

delivery, toko online)

Promosi lebih digencarkan, 
terutama di media sosial

Inovasi tiada henti Berikan values untuk 
konsumen dan karyawan

Optimalkan penggunaan 
teknologi dan analisis data



Bisnis



Pencatatan dan laporan bisnis itu penting,
mengapa?

01.

Mengetahui secara 
detail perkembangan 

usaha

02.

Kemudahan akses 
permodalan

Acuan penting dalam 
mengambil keputusan

03.

Pemanfaatan teknologi dapat membantu Anda 
fokus mengembangkan bisnis Anda.



3 Solusi Untuk Memudahkan Bisnis Anda

01.

Operasional

02.

Promosi Administrasi

03.

Front Office,
Table Management,
Save Bill & Split Bill, 

Digital Payment

Discount & Promotion,
CRM, & Loyalty Program

Dashboard Report,
Multi Outlet,

Inventory & Ingredient,
Electronic receipt



Semuanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda

1 2

Start Shift Menu Order Confirmation Receipt
Ketahui penanggung 
jawab transaksi di setiap 
shift karyawan Anda

Moka dapat menampilkan 
lebih dari 10.000 menu 

Pilih metode pembayaran 
yang tepat untuk 
pelanggan Anda

Hemat pengeluaran 
struk, receipt dapat 
dikirimkan melalui 
sms/email

Data pesanan tetap tercatat bahkan ketika offline sekalipun

Tampilan front-office membantu kasir 
mengelola orderan dengan mudah

3 4



Terintegrasi dengan berbagai e-wallet

“Transaksi e-wallet tumbuh 28 kali lipat lebih 
tinggi pada 2020 dibandingkan 2019

“
Menerima berbagai pembayaran dengan aman dari semua 
mitra e-wallet partners (QRIS) hingga kartu debit dan kredit.

Laporan Penjualan Terintegrasi

Registrasi yang Mudah

Tawarkan promo terbaik dari satu perangkat 
untuk semua e-wallet 

2

4

Tingkatkan transaksi dengan promo 
menarik dari semua e-wallet

One-stop service process, dari proses 
pendaftaran hingga layanan after sales

Dashboard yang terintegrasi dengan 
front office dan laporan yang lengkap

Terima semua jenis pembayaran 
dengan 1 perangkat 



1

2
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4

5

Atur Ketentuan Loyalty 
Program di backoffice 

Sesuai Kebutuhan

Atur ketentuan promosi.

Tentukan pilihan reward promosi.

Atur periode promosi.

Pantau efektifitas promo di menu report.

1
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3
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4 langkah mengatur promosi efektif

Point bisa diredeem jika 
memenuhi ketentuan 

reward

Daftarkan customer 
sebagai member untuk 

mengikuti program

Dengan program membership
tanpa batas. Kenali sejauh mana 
setiap tawaran promo menjangkau 
pelanggan setia Anda

1 2 3

CRM Pro

Program Loyalitas terbukti dapat
meningkatkan penjualan hingga 30%!



Manajemen Karyawan
Identifikasi karyawan yang 
bertanggung jawab untuk 
menghindari kecurangan internal.

Identifikasi karyawan yang bertanggung jawab untuk menghindari 
kecurangan internal

End Shift Report
To close the current shift and 
track the difference between 
app sales report and actual 
received cash

 
Start Shift & Current Shift
To review the cashier shift sales 
activity and report

 
Pantau Bisnis 

Anda
Di mana Saja
Kapan Saja

Dashboard Laporan secara 
Real-Time
Rekapitulasi penjualan 
lengkap di satu dashboard

Manajemen Multi-Outlet
Terima laporan penjualan 
lengkap untuk setiap outlet

Atur keputusan dan manajemen 
bisnis dari satu perangkat

Laporan terintegrasi di satu dashboard



Ingredient Inventory 

Beras
Rp 2400
/200gr

Ayam
Rp 3240
/90gr

Telur
Rp 1750
/Butir

Chicken 
Salted egg

Rp 29000
/box

Bakmi Meruya

Ingredient Inventory

Kenali stok bahan baku dan histori 
pesanan ke supplier. Tentukan 

waktu restock dan harga dasarnya.

Aktifkan Limit stock alert 
untuk notifikasi bahan yang 
akan segera habis

Bahan baku yang terdata dengan baik bisa membantu 
menentukan COGS dan mengurangi biaya tidak perlu 
untuk bahan baku.

Hitung margin produk lebih 
mudah.
Informasi stok bahan baku otomatis 
terupdate setiap ada produk yang terjual.

Belanja bahan baku jadi lebih mudah 
karena stock terpantau.

“

Pantau stok barang yang keluar dan masuk 
dengan leluasa



Online

O2O

 Self Order Kiosk
Minimalisir antrian di usaha Anda dengan permudah 
operasional usaha bersama platform layanan mandiri

GoFood Pickup
Pesan terlebih dahulu dan hindari antrian

GoFood Delivery
Terima pesanan GoFood, langsung dari Moka POS dan 

hindari duplikasi saat memasukkan pesanan

Moka

GoDine (Contactless Dining)
Cukup dengan lakukan pemesanan melalui ponsel, 
pesanan pelanggan akan langsung diantar ke meja

Online Storefront
Miliki toko online & lihat seluruh laporan dari 1 dashboard, 

secara mudah

Whatsapp Order
Terima pesanan dari Whatsapp dan kirim produknya 

melalui GoSend

GoStore

Listing to Google and FB/IG
Masukkan bisnis dan katalog produk Anda secara 

otomatis di Google, Facebook, dan Instagram

Product Omni-channel Sales

“Perluas jangkauan usaha kepada 
pelanggan offline dan online melalui 
satu aplikasi yang menjadi sistem 
saraf utama untuk usaha Anda.



Omni-channel Sales Growth CapitalPayment

Any other Application of 
your choice...

Connect

GoFood Integrated Promo*
GoPay Integrated Promo*

Promo Supports
GoKitchen*

GoFood Delivery*
GoFood Pickup*

eCommerce Integration
Self-order Kiosk

WhatsApp Orders

Loyalty Program
Table Management
Employee Management

Real-Time Dashboard & Report
Promo Management
Online and Offline Availability
Inventory and Ingredient Management

Moka POS

Many more...

•
•
•
•

•
•
•

ERP Integration

Ekosistem Moka x Gojek dirancang khusus agar bisnis 
berkembang

*Coming Soon



Food & Beverages Services Retails

40.000 pelaku usaha di 200 Kota dan 
Kabupaten Indonesia telah 
#MajuDenganPasti Bersama Moka



“Adaptability is about the powerful difference 
between adapting to cope and adapting to win.” 

- Max McKeown



Bersama Kita


