














BAHASA PEMROGRAMAN:
§ Java
§ Kotlin
§ Swift
§ Objective C
§ PHP
§ ReactNative
§ Go Lang
§ Node JS
§ Javascript

DATABASE :
§ SQL : MariaDB, 

Postgree SQL
§ NoSQL : Mongo DB, 

Firebase, ElasticSearch, 
Memcache, Redis

§ Oracle

FRAMEWORK :
§ Code Igniter 3 atau 4
§ Laravel
§ SpringBoot

TOOLS DESIGN :
§ Photoshop
§ Ilustrator
§ Adobe XD
§ After Effect
§ Adobe Premiere
§ Figma

Tools Kepentingan
Record Video :
§ DSLR Camera

Tambahan pembuatan aplikasi mobile framework menggunakan native (build dari awal), hybrid pun bisa namun tidak
disarankan karena tampilan tidak bisa seragam, dan kecepatannya untuk penggunaan tinggi akan menjadi lambat

CATATAN :



§ Online Ticketing 
System

§ E-Commerce
§ POS (Point of Sales)
§ E-Letter
§ Company Profile
§ Contactless Order
§ E-Logbook



solusisaranagraha.id

deluxecloset88.com

brandroyale.id

E-COMMERCE



POS (POINT OF SALE)

DONINI

BALE HAWILA



ONLINE TICKETING SYSTEM

Sistem pemesanan tiket pesawat, dan kereta api dimana sistem
terintegrasi dengan sistem maskapai dan sistem KAI (tidak melewati
pihak ketiga / direct dengan sistem maskapai dan sistem KAI) dimana
sistem pemesanan dilengkapi juga dengan pemilihan bangku sehingga
para penumpang bisa menetukan tempat duduk di pesawat maupun di 
kereta api, dan juga dilengkapi dengan sistem PPOB. Mitra usaha pun 
dapat melakukan pemesanan tiket pesawat, kereta api, dan pembelian
PPOB secara mandiri tanpa tergantung dari Head Office, dan setiap
transaksi mitra usaha memperoleh potongan harga / komisi sesuai
dengan tingkat mitra usaha.

Pembuatan Sistem Ticketing, 
PPOB, Mitra usaha Rodex Tour 
Travel



E-LETTER



COMPANY PROFILE mahawira.co.id

tokoalkessurabaya.com

condrokironoconsultant.com



CONTACTLESS ORDER





§ Tracking Karyawan
§ Online Store
§ Super App Law
§ Social Media App
§ POS (Point of Sale)
§ Loyalty & Member App
§ Appraisal & Pawn
§ Ride Sharing



TRACKING KARYAWAN



ONLINE STORE



SUPER APP







LOYALTY & MEMBER APP



APPRAISAL & PAWN APP



SOCIAL MEDIA APP



RIDE SHARING APP
Sistem transportasi dengan sistem penawaran antar driver dan 
penumpang dimana sistem pemesanan dimulai ketika penumpang
menentukan titik penjemputan dan titik pengantaran, kemudian
penumpang memilih opsi untuk pengemudi sesuai dengan jenis
kelamin atau bisa lawan jenis, setelah itu memilih kendaraan yang 
digunakan dan jumlah penumpang. 

Setelah mengisi semua form pemesanan, sistem akan melakukan
broadcast ke seluruh pengemudi yang tersedia sesuai dengan jenis
kendaraan yang dipilih dan jenis kelamin yang dipilih. Pengemudi akan
memberikan penawaran berdasarkan pesanan tersebut, dan 
penawaran tersebut muncul di sisi penumpang. 

Sistem akan memberikan notifikasi kepada pengemudi mengenai
penawaran yang dipilih oleh penumpang, dan penumpang dapat
melacak lokasi pengemudi secara realtime.

Nama aplikasi tidak dapat disebutkan dikarenakan kode etik
perusahaan. 



SOCIAL MEDIA MANAGEMENT






















