
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemenparekraf Gandeng Foodizz Edukasi 100 Masyarakat 

Terdampak Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemenparekraf menggandeng Foodizz, Platform Edukasi Bisnis Kuliner Pertama di Indonesia, untuk 

bekerja sama dalam salah satu rangkaian program pelatihan sebagai bantuan yang di berikan 

Kemenparekraf kepada pelaku industri pariwisata seperti pengusaha kecil dan karyawan yang terkena 

dampak pandemik Covid-19. Foodizz, yang telah berhasil mengedukasi lebih dari 300.000 orang dan 

lebih dari 100 kota di Indonesia, saat ini digandeng oleh Kemenparekraf untuk membantu 

memberikan edukasi kepada pelaku industri pariwisata yang terdampak COVID-19, melalui program 

Webinar BUKKA (Belajar Kuliner Kreatif Nusantara). Dalam program tersebut peserta mendapat 

edukasi dari pemateri yang merupakan praktisi bisnis kuliner selama 4 jam per hari, dengan materi 

yang mudah di mengerti dan siap implementasi bagi peserta program Kemenparekraf tersebut. 

 



 

 

Rangkaian pelatihan Kemenparekraf dalam membantu masyarakat terkena dampak Covid-19 sebagai 

berikut : 

- Program pelatihan dimulai pada tanggal 14 Juni dengan program MASAMO (Masak Bersama 

Master Secara Online) lalu dilanjutkan dengan program Webinar BUKKA (Belajar Usaha 

Kuliner Kreatif Nusantara) dan program pelatihan lainnya dari Kemenparekraf. 

- Program MASAMO (Masak Bersama Master Secara Online) merupakan pelatihan memasak 

bersama Chef Devina Hermawan. Peserta yang mengikuti program MASAMO telah di kurasi 

dengan jumlah 500 orang peserta yang diberikan pelatihan memasak secara online, dan 

sekaligus diberikan bahan baku untuk peserta agar dapat langsung mempraktikkan pelatihan 

memasak tersebut di rumah. 

- Setelah program MASAMO selesai, peserta yang ikut program tersebut dikurasi kembali 

sehingga total peserta yang terpilih untuk mengikuti program selanjutnya yaitu berjumlah 100 

orang peserta.  

- Program selanjutnya yaitu Webinar BUKKA (Belajar Usaha Kuliner Kreatif Nusantara) yang 

diikuti oleh peserta terpilih yang berjumlah 100 orang tersebut langsung mengikuti Webinar 

BUKKA selama dua hari yang diisi oleh pemateri dari Foodizz yaitu Bpk. Adhitya Citra 

selaku Owner Dapur GG, usaha kuliner berbasis Cloud Kitchen pada tanggal 25 Juni 2020 

dan Bpk. Angga Nugraha selaku Founder Bakso Boedjangan pada tanggal 26 Juni 2020.  

“Berbagi pengalaman dan informasi yang saya miliki diharapkan dapat membantu temen-

temen peserta BUKKA untuk lebih mudah mengimplementasikan apa yang telah didapatkan 

dari program sebelumnya, yaitu MASAMO” ujar Bpk. Angga Nugraha saat menyampaikan 

materi di hari ke-2. Peserta yang mengikuti Webinar sangat antusias terlihat dari banyaknya 

interaksi tanya-jawab bersama pemateri selama Webinar berlagsung. Setelah program ini, 

peserta yang telah mengikuti Webinar BUKKA bersama Foodizz ini akan dikurasi kembali 

dan yang terpilih akan mengikuti program selanjutnya yang telah dipersiapkan oleh 

Kemenparekraf. 

 

Rangkaian kegiatan Kemenparekraf ini di dedikasikan untuk membantu masyarakat  yang 

terdampak Covid-19. Maka dari itu, mari kita dukung inisiatif positif dari Kemenparekraf dan selalu 

bangga menggunakan produk buatan Indonesia. 

 

Tentang Foodizz 

Foodizz merupakan sebuah pratform edukasi bisnis kuliner yang didirikan pada tahun 2017, 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, dengan sebuah visi besar untuk 

memberikan akses terhadap ilmu bisnis kuliner kepada seluruh foodpreneur di Indonesia dari 

berbagai kalangan, terutama UMKM yang jumlah nya 64,1juta di tahun 2018*. Sebagai platform 

online, Foodizz 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. Sebagai platform edukasi kuliner pertama di Indonesia, Foodizz 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, sejalan 

dengan visinya: menciptakan 1.000.000 pengusaha kuliner dan 5.000.000 lapangan pekerjaan. 

Bergabunglah dengan lebih dari 10.000 pengusaha kuliner UMKM dan UKM naik kelas dengan 

semangat berbagi, bertukar informasi, dan silaturahmi di telegram channel foodizz: t.me/foodizzid 

 

Sumber: 

* PERKEMBANGAN DATA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) DAN USAHA 

BESAR (UB) INDIKATOR (2) PERKEMBANGAN TAHUN 2017-2018 TAHUN 2017 - 

http://www.depkop.go.id/data-umkm 

 

 

Untuk keterangan lebih lanjut bisa menghubungi: 

Nadya Putri Buana 

Community Manager Foodizz – The First F&B Education Platform in Indonesia 

Whatsapp: +62 85212190143 

Email: nadya@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 
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