
 

 

 

PRESS RELEASE 

 

Truedan, Gerai Boba Pertama yang Menyajikan Korean Style 

Sandwich di Indonesia  

 

Jakarta, 29 November 2019 – Truedan, sebuah brand minuman boba ternama asal Taiwan, membuka 

gerai pertamanya di Indonesia. Truedan hadir dengan setidaknya 20 variasi minuman boba dan memilih 

Mall Taman Anggrek Jakarta menjadi lokasi outlet pertamanya. Bukan hanya minuman, Truedan juga 

menyajikan 6 varian sandwich a la Korea yang terkenal kelezatannya untuk bisa memberikan pengalaman 

hangout terbaik kepada para pengunjung. Pembukaan gerai ini menjadi sangat spesial karena pertama 

kalinya bagi brand minuman boba datang bersama dengan menu makanan untuk disajikan. Acara ini 

dihadiri langsung oleh Kova dan Roan - Truedan founder dari Taiwan, Gerald Hee – Master Frenchisee 

Truedan Indonesia, dan Michelle Zudith – Selebriti Indonesia. 

Truedan lahir pada tahun 2010 di Pasar Malam Shilin yang ikonik di Taipei dengan gula merah kreasi 

sendiri. Truedan melakukan penelitian setahun penuh dalam membuat boba yang berkualitas. 

Pembuatannya tidak lagi menggunakan cara konvensional yang hanya menggabungkan sirup gula merah 

siap pakai dan boba. Truedan mengkaramel gula merah yang diproduksi sendiri, mengubahnya dari 

butiran halus menjadi cairan gula kental keemasan. Boba kemudian dimasak di dalam sirup, hingga 

menghasilkan boba yang kenyal dan aromatik, pearlfection. Untuk menjaga kesegaran dan tekstur, boba-

boba tersebut dimasak dan diganti dengan teratur setiap dua jam.  

 Truedan kini telah memiliki lebih dari 100 gerai di seluruh dunia termasuk di antaranya Amerika Serikat, 

Australia, Singapura, Macau dan Jepang. Pengalaman lebih dari 8 tahun dan jumlah outlet menjadikan 

Truedan sebagai salah satu raksasa produsen minuman boba asal Taiwan. 

“Sejak awal, Truedan berkomitmen untuk selalu menyajikan minuman terbaik kepada para pelanggan. 

Semua bahan yang digunakan merupakan bahan-bahan alami dengan kualitas tinggi dan diproduksi di 

pabrik sendiri oleh orang-orang berpengalaman di Taiwan. Itu menjadikan boba yang dimiliki Truedan 

sebagai salah satu yang terbaik”, Kova dan Roan – founder Truedan 

Sandwich yang disajikan Truedan sudah sangat terkenal cita rasa kelezatannya. Indonesia merupakan 

salah satu negara di mana masyarakatnya sangat menggemari telur. Karena itu setiap menu sandwich 

terdiri dari dua potong roti susu mentega yang baru, dipanggang setiap hari, dan dengan sempurna 

dikemas bersama bahan-bahan segar dan lezat seperti telur, bawang, mayonais, dan saus khusus a la 

Korea. 



“Kami datang ke Indonesia membawa sebuah inovasi terbaru minuman boba. Kami satu-satunya gerai 

minuman boba yang juga menyajikan makanan untuk para pelanggan yang datang. Para pecinta boba 

yang kian hari kian meningkat tentu akan sangat merasa dimanjakan dengan apa yang kita sajikan. Itu 

sejalan dengan visi dan misi kami membuka gerai di sini, yaitu untuk memberikan hanya cita rasa terbaik 

dan menjadi brand minuman boba nomor 1 dengan konsep yang berbeda”, Gerald Hee – Master 

Franchisee Truedan Indonesia. 

Mengusung konsep cafe yang berbeda dengan gerai minuman boba lain, Truedan memiliki restoran 

dengan suasana modern yang nyaman bagi pelanggan untuk dapat duduk bersantai bersama teman 

maupun keluarga selagi menikmati minuman dan makanan. Jadi, para pelanggan tidak perlu berdiri 

ataupun mencari tempat lain terlebih dahulu untuk menikmati hidangannya. Truedan meyakini bahwa, 

cita rasa makanan dan minuman yang lezat perlu didukung dengan keberadaan tempat yang 

menyenangkan. 

Truedan membandrol minuman bobanya dengan kisaran harga Rp 20.000 – Rp. 49.000, tersedia dalam 

ukuran sedang dan besar, serta pilihan level kadar gula dari 0%, 30%, 50%, 70%, dan 100%. Sementara 

untuk sandwichnya dibandrol pada kisaran harga Rp 20.000 – Rp 45.000, tersedia dalam menu a la carte 

dan paket dengan minuman, pilihannya bervariasi mulai dari tuna, daging ayam, dan daging sapi. 
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Factsheet  

 

4 FAKTA UNIK TENTANG MINUMAN BOBA MILIK TRUEDAN 

 

1. Gula Merah Taiwan premium eksklusif yang diproduksi di pabrik khusus 

Semua minuman Truedan menggunakan gula merah premium sebagai bahan pemanis alami. Setelah 
banyak penelitian dan pengembangan, sekarang Truedan berhasil memproduksi dan menghasilkan gula 

merah sendiri di Taiwan. Terletak tepat di luar Kota New Taipei (新 北 樹林), pabrik gula merah Truedan 
didirikan pada tahun 2018 untuk memastikan bahwa hanya gula merah kualitas tinggi yang dapat 
digunakan untuk membuat minuman Truedan. 

Truedan mempraktikkan metode pembuatan tradisional dengan menggunakan arang dan api yang lambat 
untuk mengaduk gula merah berukuran besar pada suhu yang tepat sampai menjadi butiran gula merah. 
Setelah proses ini selesai, Truedan kemudian mengkaramelisasi gula merah tersebut; mengubah butiran 
halus gula merah berkualitas tinggi menjadi cairan gula kental keemasan yang sangat harum.  

 

2. Boba kenyal dengan rasa dan aroma gula merah yang luar biasa 

Dibuat di Taiwan, boba ’Truedan dibungkus sedemikian rupa tanpa adanya ruangan untuk udara agar 
dapat diterbangkan ke Singapura. Bertolak belakang dengan metode konvensional yang menggabungkan 
sirup gula merah siap pakai dengan boba, Truedan perlahan-lahan memasak boba hingga larut dalam 
cairan gula merah di bawah pengawasan ketat. Setelah boba dimasak dengan konsistensi dan rasa manis 
yang tepat, wadah campuran boba dan gula merah diangkat dari kompor sehingga gula merah dan 
campuran boba tetap lezat, tidak terbakar, atau terlalu manis; itulah yang terjadi ketika boba dibiarkan 
dimasak terus menerus dalam gula merah. Proses ini menghasilkan boba yang kenyal, sangat harum, dan 
aromatik, tidak seperti yang lain! 

Untuk menjaga kesegaran dan kekenyalan khas Truedan, boba dimasak, dimasukan ke dalam campuran 
gula merah dan diisi ulang setiap dua jam. 

 

3. Tingkat gula yang dapat disesuaikan untuk semua minuman brown sugar 

Karena minuman Truedan hanya dimaniskan menggunakan gula merah alami, pelanggan dapat memilih 
kadar gula yang berbeda untuk semua minuman; bahkan untuk Brown Sugar Boba Milk! Selain rasa manis 
dari boba, setiap minuman dapat disesuaikan lebih lanjut tingkat gulanya mulai dari 30%, 50%, 70% dan 
100%. * Kecuali Oreo Brown Sugar Boba Milk. 

Truedan Pro Tip: Truedan merekomendasikan kadar gula hanya 50% untuk sebagian besar minuman. Ini 
agar rasa dari komponen yang berbeda dari setiap minuman lebih dominan, minuman ini juga lebih sehat 
tanpa gula yang berlebihan (terutama untuk Brown Sugar Boba Milk, Earl Grey Tea with Milk Foam, 
Matcha Green Tea and Passionfruit Green Tea with Nata de Coco & Brown Sugar Boba).  

*Catatan: Untuk minuman teh, kadar gula mulai dari 0%. Untuk brown sugar, kadar gula mulai dari 30%. 

 



4. Dibuat dengan baik, seimbang dengan kualitas 

Ketika berbicara tentang estetika minuman Truedan, brand ini  melapisi rasa dan tekstur dengan hati-hati 
demi  membuat sajian yang sempurna. Untuk mencapai hal ini, bahan-bahan seperti jenis susu, daun teh, 
dan bahkan ukuran es batu yang digunakan dipertimbangkan dengan seksama untuk memastikan bahwa 
rasa dari setiap lapisan tidak mengalahkan satu sama lain dan dicampur bersama-sama di setiap 
tegukannya. 


