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INSIGHTS KULINER 
GOFOOD 2020



Terima Kasih Telah #MelajuBersamaGojek di Tahun 2020!

20x lipat 
Pertumbuhan 
Pendapatan

> 20 Juta 
Menu

Dibandingkan dengan 
pertumbuhan pendapatan 

GoFood dalam kurun waktu 
4 tahun terakhir

Telah tereksplorasi oleh 
Pelanggan GoFood

GoFood adalah layanan pesan antar makanan dan referensi kuliner andalan masyarakat 
dan hal ini dapat terjadi karena kerja sama dan kepercayaan Partner GoFood 



Terima Kasih Telah #MelajuBersamaGojek 
di Tahun 2020



Kilas Balik Kuliner GoFood 2020 



Minggu kedua - akhir Ramadan 
terdapat peningkatan 
penjualan di GoFood 
Tren peningkatan pada minggu kedua Ramadan turut terjadi pada 
Ramadan 2019 (kondisi normal sebelum COVID). Pastikan kesiapan resto 
Anda dalam hal penyediaan bahan baku dan pemenuhan order

Ramadan 
Week 2-4

+7%
 Avg. 
WoW

COVID + 
PSBB

SEBELUM 
COVID

Perilaku konsumen GoFood saat Ramadan



Promo yang Disukai Oleh Konsumen

DISKON 
MENU

DISKON 
ONGKIR

DISKON TOTAL 
BELANJA

#1#2

#3

Berdasarkan survei oleh tim Gojek terhadap konsumen GoFood, dalam beberapa bulan terakhir pada 
tahun 2021, konsumen lebih menyukai Promo Diskon Total Belanja



DISKON TOTAL BELANJA

Saat ini, terdapat peningkatan tren untuk Promo Diskon Total Belanja di GoFood. 
Kemudian, disusul dengan Promo Diskon Menu dan Diskon Ongkir yang relatif stabil.

Promo Diskon Total Belanja Semakin Diminati!



CARA DAFTAR GOFOOD 
DI GOBIZ



Proses pendaftaran merchant GoFood via GoBiz

1 Download & Install GoBiz

GoBiz tersedia di Google Playstore

2 Registrasi
Isi data pemilik, data usaha dan 
data outlet yang dibutuhkan

3 Verifikasi

Proses penyamaan data-data 
berlangsung selama 2-3 hari

4 Aktivasi
Proses pengaktifan, Anda akan diminta 
mengupload foto nama outlet Anda. Driver 
akan melakukan kunjungan. Proses 
berlangsung 7-10 hari



Tahapan Registrasi

Registrasi

Download aplikasi GoBiz di Playstore 
menggunakan ponsel Android dan masukkan 

nomor ponsel Anda

Isi data usaha Anda secara lengkap seperti 
identitas (KTP), informasi rekening bank, 

informasi usaha, dan informasi outlet Anda.

1 2 3
Pilih layanan yang ingin Anda aktifkan 
dan baca ketentuan tiap layanan. Pilih 
layanan GoFood untuk mengaktifkan 

GoFood

Pastikan data yang kamu masukkan telah benar dan sesuai

Ini adalah proses dimana Anda 
memasukkan data dan juga 
informasi umum terkait bisnis Anda. 
Pastikan semua data tersebut siap 
sebelum sebelum mendaftar. 

Tahap Registrasi

● Pastikan KTP yang kamu upload dalam kondisi baik
● Anda bisa menggunakan Kartu Keluarga jika KTP Anda rusak atau hilang



Tips Memasukkan Data di Tahap Registrasi

Registrasi Verifikasi Aktivasi

Cara input foto 
diri dan KTP 
yang benar

● Foto KTP blur
● Tidak sesuai garis petunjuk
● Data KTP tidak terbaca jelas

● Foto KTP terang dan jelas
● Foto pemilik bersama KTP terang, 

dan sesuai garis petunjuk
● Kondisi KTP baik dan terbaca



Tahapan Verifikasi
Verifikasi data akan berlangsung selama 2 hari kerja

Proses verifikasi telah dimulai, dan data 
Anda sedang direview oleh tim internal 

gobiz. 

Semua data yang telah Anda input 
akan bercentang ungu, klik kirim data 

usaha untuk diverifikasi

Tahap verifikasi adalah proses 
dimana data yang telah Anda 
masukkan, akan diperiksa dan 
dicocokkan keasliannya oleh pihak 
Gojek

Verifikasi

4 5

Proses verifikasi ini dilakukan oleh tim 
internal, periksa secara berkala aplikasi gobiz 
dan juga email Anda untuk mengetahui hasil 
verifikasi data.



Anda akan 
mendapatkan pesan 
terkait alasan 
pendaftaran Anda 
ditolak. 

Tips Ampuh Agar Lolos Tahap Verifikasi

Bagaimana jika 
pendaftaran 
Anda ditolak di 
tahap verifikasi?

Registrasi Verifikasi Aktivasi

Pendaftaran Anda akan 
dibatalkan jika:

● Perbaikan belum 
dilakukan selama 14 
hari

● Perbaikan dilakukan 
lebih dari 3 kali

● Pahami dan ikuti 
tips untuk 
memperbaiki 
data Anda

● Submit ulang 
data tersebut 
untuk diverifikasi

1 2



Tahapan Aktivasi
Waktu aktivasi untuk masing-masing layanan berbeda, tergantung dari model layanan yang Anda pilih

Tahap aktivasi merupakan proses 
dimana Anda melengkapi data 
bisnis untuk diintegrasikan dengan 
layanan yang Anda pilih

Proses aktivasi sedang berlangsung, 
ini akan memakan waktu beberapa 

lama sebelum layanan aktif.

Aktivasi

7

Layanan GoFood, akan butuh waktu aktivasi 
selama maksimal 10 hari kerja

Layanan GoPay, akan butuh waktu aktivasi 
selama maksimal 7 hari kerja

Layanan POS, akan langsung aktif setelah 
data Anda terverifikasi

6

Lengkapi data outlet Anda seperti profil 
restoran, jam operasional, dan daftar 

menu. Lalu klik kirim



Selamat! Pendaftaran Anda sudah selesai 
dan siap berjualan di GoFood

Dalam kurun waktu 8 hari setelah pendaftaran 
Anda diterima, 2 driver gojek akan mendatangi 
outlet Anda untuk melakukan:

● Validasi foto nama outlet
● Foto outlet nampak luar

Hal ini bertujuan untuk kebenaran data outlet 
dan menghindari kecurangan

Status layanan di 
aplikasi Gobiz akan 
berstatus aktif dan 
anda siap berjualan 
di GoFood!

PENTING!

● Cek email secara 
berkala untuk status 
pendaftaran Anda

● Proses pendaftaran 
tidak dipungut biaya 
apapun

● Gobiz tidak bekerjasama 
dengan pihak ketiga 
untuk pendaftaran ini. 
Semua informasi hanya 
dari gobiz



OPTIMASI LAMAN 
RESTO DI GOFOOD



Mengenal Komponen-Komponen Halaman Resto

Foto Menu

Foto Profil Resto

Kategori 

Nama & Deskripsi



1
Tips Penamaan Outlet



Gunakan kata kunci yang RELEVAN dan JELAS, 
diikuti dengan penamaan resto Anda

Kebanyakan konsumen melakukan pencarian makanan 
di GoFood menggunakan kata kunci yang spesifik 

untuk makanan/ minuman yang diinginkan



2
Lengkapi Foto Profil Resto



Pastikan Resto Anda pasang Foto Profil Resto

Merchant Page Banner atau Foto Profil Resto 
merupakan foto / gambar yang pertama kali dilihat 
pelanggan saat melakukan pencarian resto di 
aplikasi. 

Banner dengan foto yang bagus bisa menarik 
pelanggan untuk membeli di resto Anda

● Ukuran 1000x500 px atau (2:1)
● Tidak memiliki unsur manusia (tangan, wajah)

KETENTUAN



Cara Pasang Foto Profil Resto

Buka halaman “Lainnya”, 
lalu pilih “Outlet saya”

Klik “Profil restoran” Tekan “Ubah” pada 
Banner Restoran dan pilih 

foto dari galeri lalu klik 
“Ubah” pada Kategori 

makanan

Pilih maks. 3 label 
kategori makanan yang 

sesuai dengan usaha 
Anda, lalu klik “Simpan” 

Selamat! Merchant Page 
Banner beserta kategori 
makanan sudah berhasil 

terpasang



3
Lengkapi Menu Resto



Penjualan Resto dengan Konten Lengkap LEBIH TINGGI 70%

MENU KURANG BAIK MENU LENGKAP
(Foto jelas, deskripsi lengkap)

● Ukuran foto menu 500x500 px atau (1:1)
● Foto tidak memiliki unsur manusia (tangan, wajah)
● Nama menu tidak disingkat dan tidak lebih dari 70 karakter
● Deskripsi menjelaskan detail kelengkapan menu

KETENTUAN



Cara Atur Menu (Nama, Foto, dan Deskripsi)

Buka halaman “Lainnya”, 
lalu pilih “Menu”

Pilih ‘Menu di GoFood’ Klik tanda panah ke 
kanan yang terletak di 
sebelah nama menu

Pilih menu yang ingin 
dirubah nama menu, foto 

dan deskripsi nya



Cara Pasang Foto Menu

Pilih foto yang ingin digunakan pada 
menu “Ambil dari kamera” atau “Pilih 

dari galeri”

Isi nama dan deskripsi dengan lengkap.

Pastikan perubahan sudah sesuai. Pilih 'Simpan'”



Gunakan Fitur Variasi Menu agar Pesanan Lebih Akurat!

Keuntungan

Buat Variasi Menu dengan Mudah

Pesanan Jadi Lebih Akurat

Buat dan ubah variasi menu langsung 
di aplikasi GoBiz. Variasi menu akan 
terupdate secara langsung.

Pelanggan bisa pesan topping atau 
menu tambahan. Anda juga bisa lebih 
cepat memproses pesanan. 



Ingin Dapatkan Materi Edukasi lainnya dari GoFood?

           Gabung sekarang dengan                                              

Komunitas Partner GoFood (KOMPAG) adalah suatu komunitas eksklusif untuk Partner GoFood se-Indonesia dengan 
tujuan untuk memfasilitasi Partner GoFood untuk belajar bersama, saling berjejaring, dan terus meningkatkan bisnisnya

Total > 95 ribu Anggota Facebook KOMPAG se-Indonesia!



Beberapa Program Pelatihan GRATIS dari 
Komunitas Partner GoFood:

Program MAJU adalah suatu program pelatihan intensif bagi ribuan 
Partner GoFood terpilih yang baru bergabung dengan GoFood 
selama tiga minggu bersama dengan Mentor GoFood

NGOPI “Ngobrol Pintar Bareng GoFood” adalah sesi Live Streaming 
mingguan seputar edukasi pengembangan usaha kuliner GRATIS dan 
EKSKLUSIF untuk Anggota Facebook KOMPAG

Temu KOMPAG Akbar adalah webinar satu kali dalam tiga bulan 
seputar edukasi pengembangan usaha kuliner bersama dengan 
pakar-pakarnya dan diikuti oleh ribuan Partner GoFood

Daftar melalui link: bit.ly/KOMPAGFB



Gojek berkomitmen untuk mendukung perkembangan UMKM di Indonesia melalui ekosistem belajar yang 
terintegrasi dan bisa diakses semua kalangan

Ekosistem Belajar untuk Mendukung Perkembangan UMKM 
di Indonesia

Sarana belajar 
bagi bisnis 
mikro untuk 
tumbuh & 
berkembang 

Akademi Mitra Usaha (KAMUS) by Gojek

Komunitas

Komunitas khusus 
Partner GoFood 
se-Indonesia untuk 
berbagi, berjejaring 
dan belajar

KOMPAG
Komunitas Partner GoFood

Jejaring 
komunitas untuk 
partner retail 
gojek 
se-Indonesia

KONTAG
Komunitas Retail Gojek

Edukasi UKM 
untuk belajar 
digitalisasi 
dan 
pembayaran 
online.

Wadah edukasi 
pengembangan 
UMKM di 
Indonesia 
berdasarkan 
Data

A Cup of Moka Bincang Biznis

Wadah Edukasi

Temu Midtrans
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Apa sih yang harus 

Terima kasih!
Ada pertanyaan?



Punya Pertanyaan 
Seputar Layanan Gojek?

Cek Laman ‘Bantuan’ 
di Aplikasi GoBiz Anda



bit.ly/KOMPAGFB

Dapatkan info terbaru dari 
GoFood dengan gabung di 
Komunitas Partner GoFood!

http://bit.ly/KOMPAGFB

