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Hallo!

We are a 
collaborative team. 
One For All, All For One!

“

Kami adalah diloka.com sebuah perusahaan 
kreatif, dinamis, independent & berpengalaman dalam 
perancangan website.

Team work yang sangat menghargai humor. Travelling adalah hobi 
kami untuk mengistirahatkan sejenak mata ini dari layar monitor.

Dan ya, mungkin melakukan sedikit diskusi rahasia untuk 
pengembangan perusahaan kami. Kunjungilah kantor kami, ini 
hanyalah sebuah camp yang menyenangkan untuk berdiskusi.



Make the web a better place

Membuat kreasi untuk web 
adalah lebih dari sekedar desain 
indah atau teknologi inovatif.

Hal ini membuat kami 
terinspirasi untuk menciptakan 
sesuatu yang memiliki kekuatan 
dalam mengubah kehidupan.

Kami mengkreasikan website 
bagi orang untuk berhubungan. 
Antara produk dengan nilai.

Dan tentu saja menjadikan hal 
ini sebagai perjalanan yang 
menyenangkan!.

What We Do?



What is the IDEA?

Ide datang di kehidupan kita melalui 
kesadaran.

Sebuah ide sederhana dapat memiliki 
efek yang besar, ketika bertemu orang 
yang tepat.

Tapi, yang membuat hal ini menjadi lebih 
kuat adalah ketika ide datang dalam 
kebersamaan…

Design Great Products Faster“ Diloka adalah tim yang hebat untuk solusi bisnis Anda
yang membantu pelayanan desain website perusahaan & 
produk anda secara online.



01.
Kebutuhan

02.
Strategi

03.
Data Analysis

04.
Design & Development

05.
Online Buzz & 
Marketing

06.
Content Providing & 
Maintenance

01. Kebutuhan

Pengumpulan Kebutuhan akan 
melibat- kan diskusi mendalam 
untuk terstruk- turnya kebutuhan 
klien.

02. Strategi

Strategi akan diturunkan sesuai 
dengan kebutuhan primer dan 
kemungkinan peningkatan 
lainnya.

03. Data Analysis

Laporan dan Analisis akan 
diberikan dalam basis reguler 
untuk membantu menentukan 
rencana, aksi & hasil.

04. Design & Development

Pembangunan akan dilakukan 
sesuai dengan strategi & batas 
waktu.

05. Online Buzz & Marketing

Setiap situs web secara online akan 
memerlukan sebuah keriuhan 
awal untuk loncatan lanjut 
keberadaannya.

06. Content Providing & 
Maintenance
Untuk mempertahankan 
eksistensinya, sebuah web harus 
memiliki konten yang kuat & 
pembaruan dalam inovasi.



Menciptakan Ekosistem Digital, menjawab segala tantangan 
dan kebutuhan anda. Inilah Peradaban Dunia ! yang selalu 
membutuhkan Maha Karya.

What We Do?

Software MLM

Software POS

Website

Our Product

Creative 
Industrial

Mobile AppSoftware ERP



Our Product & Service

WEBSITES

Web Solutions

Web Development

Web Application

Web Maintenance

Intranet

E-Commerce

ONLINE 
MARKETING

Digital Campaign, Social Media Strategy, 
E-mail Marketing, Digital Media Plan, 
Search Engine Optiomization

SOFTWARE 
DEVELOPMENT

Software ERP

Software Proyek

Software POS

Software Logistic

Software Accounting

Software Property

DESIGN

Company Profile

Stationary

Catalogue & Brochure

Calendar & Agenda

Annual Report

Newspapper & Bulletin



Our Client



01. Web Company Profile
Difungsikan sebagai informasi bagi 
pengunjung yang ingin mengetahui 
informasi tentang perusahaan.

Fitur Software MLM

05. Stockist Area
Berfungsi untuk membantu dan 
memudahkan Stockist untuk 
melakukan Transaksi dan stok PIN.

02. Member Area
Dibuat Interaktif dan mudah 
digunakan, sehingga member sangat 
cepat beradaptasi dengan sistem.

03. Back Office
Berfungsi untuk mengontrol, Edit, 
Delete,Input serta mencari data 
keseluruhan pada Website.

04. Website Replika
Berfungsi memudahkan sebagai alat 
promosi untuk member menangkap 
data calon prospek.

07. Payment Gateway
Memudahkan member dalam 
bertransaksi dapat membayar melalui 
Transfer maupun Master CARD.

08. SMS Gateway
Sebagai Notifikasi keperluan aktifitas 
bisnis seperti pendaftaran member 
serta pembagian bonus ke member.

06. E-Commerce Integration
Fitur ini adalah pilihan bila sistem 
bisnis anda memerlukan sebuah 
sistem E-Commerce.

Software MLM

Diloka merupakan penyedia jasa 
pembuatan website mlm yang telah 
berpengalaman dalam merancang program 
berbagai plan sistem mlm binary, matrix, 
unilevel hingga marketing plan custom.



Software 
Business

Cepat & Tepat

Aplikasi program dapat 
membantu mempercepat 
seluruh kegiatan aktifitas 
bisnis anda mulai dari 
pembuatan sales order 
hingga laporan.

Efektifitas 
Penjualan

Adanya sebuah aplikasi 
program komputer dapat 
melayani proses penjualan 
dengan cepat, hal ini dapat 
menghemat waktu pada 
divisi terkait.

Management 
Database

Software ini dapat 
membantu mengelompokan 
sebuah data, sehingga 
dengan mudah dan cepat 
untuk mencari data.

Mudah & Praktis

Software aplikasi dapat 
memberikan kemudahan 
dalam membuat invoice 
penjualan dan mencari 
data-data yang diperlukan.

Diloka salah satu penyedia jasa pembuatan software 
indonesia untuk program aplikasi komputer berbasis 
web seperti: Software ERP, Software Proyek, Software 
POS, Software Logistic, Software Accounting, Software 
Property hingga aplikasi program custom.

Keunggulan Software Kami



Diloka salah satu penyedia jasa 
pembuatan software kasir 
indonesia berbagai fitur canggih 
yang dapat membantu aktifitas 
kasir melayani penjualan dan 
memberikan informasi yang tepat 
pada setiap toko atau cabang 
usaha anda.

Jasa pembuatan aplikasi kasir kami 
dapat di custom sehingga dapat 
menyesuaikan dengan aktifitas 
bisnis anda dan program kasir ini 
menjadi solusi terbaik bagi usaha 
anda dan diperuntukan untuk retail 
dan restaurant.

Software POS



Jhon Doe

Jhon Doe

Jhon Doe

Nama Project

Jhon DoeLogo

Software Proyek
Diloka salah satu penyedia software 
manajemen proyek hadir sebagai 
solusi untuk mengelola, monitoring 
jadwal proyek dan aplikasi untuk 
manajemen proyek. 

Software ini dapat memudahkan 
untuk mengontrol, komunikasi, 
pendistribusian tugas hingga 
ketepatan penyelesai proyek yang 
terintegrasi dalam sebuah platform 
manajemen proyek. 

selain itu aplikasi manajemen 
proyek menjadi salah satu software 
manajemen proyek terlengkap 
dengan hadirnya fitur-fitur canggih 
hingga dapat di custom sesuai 
kebutuhan aktifitas bisnis anda,

“ Aplikasi Manajemen Proyek efektif untuk mengelola dan monitoring 
dokumen proyek hingga pendistribusian tugas serta dapat diakses 
dimanapun dan kapanpun, pantau proyek menjadi efesien dalam 
waktu dan biaya.



Payment Point Online Bank (PPOB)

Partnership

Diloka menyediakan layanan distributor pulsa murah 
semua operator harga grosir yang menawarkan peluang bisnis 
usaha pulsa dengan menjadi agen berjualan pulsa online. 
Harga pulsa yang kami berikan adalah harga distributor resmi yang 
sangat murah , sehingga jika digunakan sendiri akan menghemat 
pengeluaran sedangkan jika dijual lagi akan menguntungkan.



Diloka salah satu mobile apps developer yang berlokasi di jakarta 
yang menyediakan jasa pembuatan aplikasi mobile berbasis android
dan ios. Pertumbuhan pengguna mobile internet kini semakin pesat 
setiap tahunnya sehingga ada potensi peluang bagi perusahaan untuk 
mengembangkan market pada pengguna aplikasi mobile.

Mobile App

Kualitas

Aplikasi Mobile yang berkualitas akan 
memberikan kesan profesional 
sehingga akan lebih mudah dipercaya.

Mudah & Praktis

Adanya Aplikasi Mobile membantu 
bisnis yang anda jalankan dapat 
dikontrol dimanapun dan kapanpun.

Efektifitas Pemasaran

Aplikasi Mobile sangat membantu 
bisnis anda untuk meningkatkan 
pemasaran bisnis anda tanpa batas.

Konsumen Happy

Fitur Aplikasi Mobile kami didukung 
dengan fitur lengkap mulai dari live 
chat, notifikasi order,dll.



Creative Industrial

DESIGN 
LOGO

Kami team diloka.com 
dengan kemampuan 

design grafis 
berpengalaman untuk 
memberikan ide yang 

sesuai dengan visi, misi, 
dan karakter dari bisnis.

DESIGN 
PACKAGING

Pembuatan Packaging 
produk seperti : 

Detergen, Pewangi, 
Sabun cair, sabun 

batang dll.
Kami akan membantu 

anda dalam 
pembuatan Packaging 
dengan tampilan yang 

menarik.

DESIGN 
PRODUCTION

Pembuatan Design 
Brosur, Katalog, 

Banner, Kartu Nama, 
Sablon Kaos, Stiker. 

Kami akan membantu 
untuk pembuatan 

kebutuhan brand anda 
dengan design yang 

eksklusif.



Happy Clients!
Here is to the good thing to come

cs@diloka.com

www.diloka.com

0822 9962 1717

The Mansion Bougenville - Tower Fontana Lt. 38, BF - 38G2, 
Jl. Trembesi Blok D Bandar Baru, Kemayoran, 
Jakarta Utara, DKI Jakarta. Telp. 021 654 2512  


