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KUBOX HADIR UNTUK MENDUKUNG DIGITALISASI DAN
TRANSFORMASI INDUSTRI F&B DI INDONESIA MENJADI ‘NEW
GENERATION RESTAURANTS’
Solusi bisnis F&B end-to-end untuk mengakomodasi kebutuhan bisnis para pelaku industri
F&B di Indonesia
Jakarta, 4 Februari 2020 – PT Kubox Teknologi Indonesia ("KUBOX"), bagian dari grup PT M Cash
Integrasi Tbk (IDX: MCAS)—perusahaan distribusi digital terdepan di Indonesia, secara resmi
diluncurkan hari ini. KUBOX menyediakan solusi end-to-end untuk industri F&B di Indonesia berupa
platform digital dengan menawarkan berbagai layanan yang dapat membantu para pelaku industri
F&B meningkatkan efisiensi staf dan customer experience, serta menekan biaya operasional mereka.
Di tahap awal, KUBOX menghadirkan Kios Digital KUBOX untuk melakukan pemesanan makanan baik
untuk dine in ataupun take away. Selain itu, kedepannya Kiosk Digital KUBOX akan merilis fitur
mobile ordering platform yang memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi pemesanan dan
pembayaran dengan menggunakan chatbot. Pelanggan maupun driver ojek online dapat merasakan
pengalaman pemesanan makanan yang mudah dan praktis secara digital. Terlebih lagi, melalui
platformnya, KUBOX turut mendukung pemerintah dalam Gerakan Nasional Non Tunai untuk
mendorong cashless society.
KUBOX didukung oleh mitranya, Moka, penyedia layanan sistem POS terkemuka di Indonesia. Sistem
POS Moka telah terintegrasi dengan platform KUBOX yang memungkinkan para pelaku industri F&B
untuk memberikan pengalaman pemesanan makanan yang mudah dan nyaman bagi pelanggan
mereka melalui Platform KUBOX.
Teddy Kresnanto The, Direktur KUBOX mengatakan, “Misi kami adalah memberikan akses bagi
pelaku industri F&B di Indonesia untuk bertransformasi menjadi "New Generation Restaurants".
Kami ingin menawarkan solusi lebih dengan memanfaatkan ekosistem digital ke dalam bisnis F&B
melalui platform KUBOX dalam bentuk Kios Digital dan mobile ordering platform di mana pelanggan
dapat merasakan pengalaman yang mudah dan menyenangkan saat memesan produk F&B secara
digital. Terlebih lagi, dengan solusi yang kami miliki, para pemilik bisnis dapat lebih fokus kepada
customer experience,”
”Sistem terintegrasi dari platform pemesanan makanan KUBOX telah terhubung dengan mitra POS di
industri F&B seperti Moka dan mitra POS lainnya. Restoran, kafe dan coffee shop yang telah
terhubung dengan mitra POS kami dapat dengan mudah menggunakan platform pemesanan
makanan KUBOX yang memberikan solusi efektivitas dan efisiensi operasional untuk para pelaku
industri F&B di Indonesia, serta kenyamanan bagi para pelanggannya.” Teddy menambahkan.
David Liga, Product Manager Moka mengatakan bahwa kolaborasi bersama dengan KUBOX
merupakan bentuk komitmen Moka dalam memberdayakan pelaku bisnis untuk berkembang dan
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meningkatkan skala bisnisnya. “Saat ini, mayoritas merchant Moka adalah bisnis F&B. Maka dari itu,
kami melihat integrasi dengan pionir platform kios pemesanan mandiri untuk bisnis F&B merupakan
langkah strategis untuk Moka. Dalam sistem POS Moka, teknologi API terbuka dapat memberikan
kemudahan lebih bagi merchant dalam menjalankan operasi bisnisnya. Kedepannya, merchant kami
akan terkoneksi dengan lebih banyak lagi rekan yang menyediakan berbagai layanan bisnis di dalam
Moka Apps Marketplace.”
- selesai-

Tentang KUBOX
PT Kubox Teknologi Indonesia ("KUBOX"), menyediakan solusi end-to-end untuk industri F&B di
Indonesia berupa platform digital dengan menawarkan berbagai layanan yang dapat membantu
para pelaku industri F&B meningkatkan efisiensi staf dan customer experience, serta menekan biaya
operasional mereka. Sebagai bagian dari grup PT M Cash Integrasi Tbk (IDX: MCAS), perusahaan
distribusi digital terdepan di Indonesia, KUBOX membantu para pelaku bisnis mendapatkan akses ke
berbagai solusi pengembangan bisnis end-to-end dan memfasilitasi merchant untuk terhubung ke
jutaan pelanggan potensial melalui platform Kios Digital yang terintegrasi dengan sistem POS yang
sudah ada dan digunakan oleh pengguna industri F&B di Indonesia, selain itu kedepannya mobile
ordering platform Kiosk Digital KUBOX akan merilis fitur yang memudahkan pelanggan untuk
melakukan transaksi pemesanan dan pembayaran dengan menggunakan chatbot.
Tentang Moka
Dengan melihat kebutuhan UKM dan juga pelaku bisnis lainnya, Moka menyediakan end-to-end
solutions yang dapat digunakan untuk menunjang pelaku bisnis baik dari meningkatkan penjualan,
sampai dengan meningkatkan skala bisnis. Dipercaya oleh lebih dari 30.000 bisnis pada lebih dari
200 kota dan kabupaten di Indonesia, Moka menyediakan aplikasi Point of Sale (POS) dengan
berbagai fitur yang memudahkan pelaku bisnis, serta berbagai macam layanan yang mendukung
kemudahan bisnis seperti Moka Mobile Payment, Moka Capital, Moka Fresh dan Moka Apps
Marketplace.
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