
Kantin Digital
Prestasi dimulai dari nutrisi



Keterbatasan waktu dan kesibukan lainnya 
membuat orang tua kadang tidak sempat 
memasak sendiri makanan bernutrisi lengkap 
untuk putra/putrinya

Orang tua selalu ingin 
yang terbaik untuk 
anaknya, tapi… 
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Kebersihan makanan 
yang belum terjamin, 
terutama di masa 
pandemi

Tidak ada kejelasan nutrisi 
dari tiap menu sehingga 
orang tua masih khawatir 
akan kecukupan nutrisi 
putra/putrinya

Menu yang kurang 
beragam sehingga 
orang tua khawatir 
anaknya akan bosan

Katering atau makanan 
kantin bisa jadi
solusi, tapi…
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Solusi Kulina:

Kantin Digital
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Apa itu 
Kantin Digital?

Kantin digital adalah kantin 
online dengan berbagai 
menu makan siang yang 
bisa dipesan orang tua 
atau anak melalui satu 
aplikasi.

Dengan kantin digital, anak 
memiliki lebih banyak 
pilihan menu makan siang 
tanpa harus ada tempat 
secara fisik di dalam 
lingkungan sekolah.
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Menu yang tersedia 
bergizi seimbang

Setiap menu di Kantin Digital selalu terdiri dari 
protein, sayuran, dan karbohidrat lengkap. 
Menunya dirancang bersama dengan ahli gizi 
sehingga kandungan nutrisinya lebih terjamin.
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Anak tidak akan bosan dengan menu yang disajikan 
karena selalu ada beberapa pilihan menu tiap hari. 
Menu pun berganti setiap hari dan semuanya selalu 
bergizi seimbang.

Pilihan menu yang 
bervariasi
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Sebelum bergabung di Kulina, semua merchant 
telah melalui proses seleksi kebersihan yang ketat 
oleh tim Kulina. Tim Kulina pun secara rutin 
melakukan cek kebersihan merchant melalui QC 
agent.

Semua merchant telah 
dikurasi secara ketat
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Di Kantin Digital, orang tua atau anak hanya perlu 
pesan sekali untuk pengantaran hingga sebulan ke 
depan. Tidak perlu repot pesan lagi tiap hari karena 
menu makan siang bisa direncanakan jauh-jauh hari.

Sistem pemesanan yang 
lebih praktis
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*) S&K berlaku

Kantin Digital
Aplikasi pesan 
makan online 
lainnya

Biaya ongkir Gratis Tidak gratis

Garansi kualitas 
makanan

Ya Tidak

Garansi 
pengantaran 
tepat waktu

Ya Tidak

Request menu Bisa* Tidak

Pengiriman
Kolektif untuk 
semua pesanan 
di satu sekolah

Masing-masing 
untuk tiap 
pesanan

Kantin Digital Kulina vs 
aplikasi pesan makan 
online lainnya

9



Siapa saja yang akan 
merasakan manfaat 
Kantin Digital?
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Biaya makan 
yang lebih murah 
karena bebas 
biaya ongkos 
kirim

Memberikan 
nutrisi terbaik 
karena semua 
menu di Kantin 
Digital bergizi 
seimbang

Memberikan 
rasa aman 
karena semua 
mitra di Kulina 
telah dikurasi 
dengan baik

Orang Tua
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Mendapatkan 
nutrisi yang 
sesuai untuk 
menunjang 
perkembangan 
anak

Menghindari 
rasa bosan 
anak dengan 
menu makanan 
yang berganti 
setiap hari

Menghindari 
risiko penyakit 
dari makanan 
yang belum 
dipastikan 
higienitasnya

Menghindari 
antri di kantin 
sehingga peserta 
didik dapat 
menikmati waktu 
istirahat yang 
lebih panjang

Anak
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Sebagian makanan 
yang siap menemani 
anak di sekolah

Contoh pilihan 
menu SD

Contoh pilihan 
menu SMP

Contoh pilihan 
menu SMA
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Bagaimana cara kerja
Kantin Digital?

1. Pilih 
komunitas 
untuk lihat 
menu

2. Pilih menu 
dan tanggal 
pengantaran

3. Bayar 
pesanan 
maksimal H-1 
jam 19.00

4. Makanan 
sampai sesuai 
dengan jadwal
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Sebagian merchant yang 
tersedia di Kulina

…. dan masih banyak lagi!
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Sebagian klien kami

…. dan masih banyak lagi!
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Let’s Discuss!

Email
Mobile
WhatsApp
Office

adinda.f@kulina.id
+62 812-3733-9751
+62 812-3733-9751
021-2751-5173

Adinda Fajarani Putri
School Acquisition and Activation

Email
Mobile
WhatsApp
Office

nicoanugrah@kulina.id
+62 878-0101-9701
+62 878-0101-9701
021-2751-5173

Nico Anugrah Dwiputra
School Acquisition and Activation

Cobain cara baru 
makan siang dengan
Kantin Digital


