
 

 

KOLABORASI FOODIZZ DAN KONEKTO DALAM UPAYA MENDORONG UMKM GO DIGITAL 

 

Bandung, 3 Mei 2021 - Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi nasional, Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM) merupakan motor penggerak perekonomian di Indonesia. Namun, pandemi 
membuat UMKM menghadapi berbagai tantangan dan mengalami penurunan yang sangat drastis 
sehingga berimbas pada perekonomian yang semakin melambat. UMKM harus siap menghadapi 
perubahan konsumsi yang semakin bergantung pada teknologi digital dengan terus berinovasi dan 
adaptif menggunakan platform digital. 

Menanggapi kondisi ini, dan dalam rangka menjalankan visi dan misi untuk mengembangkan UMKM 
khususnya Foodpreneurs di Indonesia, pada Kamis, 29 April 2021, Foodizz platform edukasi kuliner di 
Indonesia melakukan perjanjian kerjasama dengan salah satu platform yang menjadi sarana 
penghubung pelaku usaha dengan komunitas bernama “Konekto” yang dirancang oleh Ralali untuk 
berkolaborasi, memberikan inspirasi dan mendorong lebih banyak pelaku UMKM untuk Go Digital. 

Stefanie Kurniadi, COO Foodizz menyatakan “Salah satu masalah yang sering dihadapi para pelaku 
usaha saat melakukan penjualan online adalah pengelolaan anggaran dan pembiayaan. Meskipun 
sudah punya produk yang berkualitas, belum tentu ada dokumentasi yang jelas terkait proses bisnis 
untuk kebutuhan pendanaan.” 

Melalui Konekto, Foodizz berharap dapat membantu para foodpreneur yang tergabung di 
community Foodizz dari berbagai daerah untuk bisa membangun jejaring bisnis, fitur transaksi 
pemasaran, dan pencatatan pembiayaan yang lebih efisien. 

“Setiap pelaku UMKM yang tergabung di dalam komunitas bisnis digital juga dapat mengoptimalkan 
kesempatan membangun relasi. Selain dapat berinteraksi dengan sesama pelaku bisnis di industri 



 

 

yang sama, Konekto juga diharapkan mampu menjadi platform infrastruktur bisnis yang dapat 
mengoptimalkan interaksi digital selama masa pandemi,” ujar Joseph Aditya, CEO Ralali.com. 

Dengan adanya kerjasama ini, Foodizz berharap dapat ikut serta membantu mempermudah 
digitalisasi bagi para pelaku UMKM. Para pelaku UMKM yang tergabung dalam komunitas pun dapat 
mengoptimalkan kesempatan membangun relasi untuk dapat saling berbagi sehingga UMKM akan 
terus maju dan berkembang untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 
 
Tentang Foodizz 
Foodizz merupakan sebuah platform teknologi edukasi bisnis kuliner pertama di Indonesia (the 1st 
F&B Edutech in Indonesia), yang bertujuan untuk membangun & menumbuhkan ekosistem bisnis 
kuliner. Dimana ekosistem bisnis kuliner yang dimaksud terkait dengan 8 ekosistem pendukung: 
Foodpreneur / Pebisnis Kuliner, Resources / Vendor, Investor, Mentor / Konsultan, Society / 
Masyarakat, Financial Institution / Institusi Keuangan, Regulator / Pemerintah, Educator / Experts. 
Didirikan pada tahun 2018, sejak itu Foodizz telah mengedukasi total lebih dari 300.000 orang di 
lebih dari 100 kota di seluruh Indonesia sampai akhir tahun 2019, dan masih akan terus bertambah. 
Foodizz juga memberikan edukasi berupa video edukasi dan podcast, yg bisa diakses melalui 
www.foodizz.id, serta memfasilitasi berbagai workshop dan program CSR dari beberapa perusahaan 
besar di Indonesia. Foodizz juga berkomitmen untuk terus memberikan ilmu-ilmu bisnis kuliner yang 
lebih menyeluruh dan lebih up to date mengikuti perkembangan trend dan perilaku konsumen, 
untuk memberikan jawaban terhadap keresahan-keresahan yang dihadapi oleh pebisnis kuliner di 
nusantara, khusus nya UMKM. Bergabunglah dengan lebih dari 30.000 pebisnis kuliner dengan 
semangat berbagi, bertukar informasi, dan silaturahmi di telegram channel foodizz: t.me/foodizzid 
 
Untuk keterangan lebih lanjut bisa menghubungi : 
Sarita Sutedja 

GM Corporate Coomunication Foodizz – The First F&amp;B Education Platform in Indonesia 

Whatsapp: +62 81320992992 

Email: sarita@foodizz.id 

Website: www.foodizz.id 

Instagram: @Foodizz.id - https://www.instagram.com/foodizz.id/ 

Facebook Fanpage: Foodizz Company - https://www.facebook.com/foodizz.id/ 

Join Foodizz Community edukasi harian di channel telegram free: https://t.me/foodizzid 

Klik Subscribe Youtube channel Foodizz: http://www.youtube.com/c/FoodizzChannel 
Follow TikTok Foodizz Belajar Kuliner : https://bit.ly/FoodizzBelajarKuliner 
Twitter Foodizz.id : https://twitter.com/Foodizzid 
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