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Senkatech hadir dengan misi untuk memberikan 
kemudahan bagi dunia usaha baik korporasi maupun 
usaha menengah dalam menjalankan usahanya 
melalui perubahan mekanisme kerja secara manual 
menjadi digitalisasi.

Senkatech mempunyai keyakinan bahwa persaingan 
di dalam dunia usaha saat ini dan kedepan akan 
sangat ketat, namun peluang - peluang usaha juga 
semakin bertambah. Perubahan iklim digitalisasi 
dalam dunia usaha tidak dapat dihindarkan seiring 
dengan kemajuan teknologi. Menyadari adanya 
pergeseran dalam mekanisme transaksi maka hal ini 
perlu ditanggapi dengan pola pikir positif dimana 
salah satunya adalah di perlukan perubahan 
mekanisme transaksi dari yang sebelumnya secara 
konvensional di ubah menjadi digitalisasi.

Tujuan dari itu semua adalah agar dunia usaha 
mampu dalam daya saing dan bisa tetap bertahan 
dalam menjalankan usahanya. Perubahan dalam 
konsep digitalisasi akan memberikan dampak 
efesiensi dan efektifitas dalam pengelolaan 
organisasi dan bisnis perusahaan. Dari isu - isu 
penting berkaitan dengan teknologi sistem informasi 
ini maka Senkatech hadir untuk memberikan solusi 
bagi para pelaku usaha untuk melakukan perubahan 
inovasi transaksi melalui teknologi sistem informasi.  

TENTANG KAMI
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VISI

MISI

Menjadi entitas bisnis yang mendukung inovasi dalam
sektor teknologi informasi

Senkatech hadir dengan misi untuk memberikan 
kemudahan bagi dunia usaha, dalam menjalankan 
usahanya melalui perubahan mekanisme kerja dari 
manual sistem menjadi digitalisasi

Senkatech hadir membantu dunia usaha untuk 
menselaraskan pola kinerja perusahaan dalam era 
industri

VISI MISI KAMI
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FLEXIBILITY INITIATIVE

BUSINESS PARTNERSHIP

CUSTOMER FOCUS

INTEGRITYEXCITEMENT

NILAI NILAI KAMI
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PRODUK KAMI

Restaurant Information System 
(Web Based Online Information System)

Human Resource Information System
(Web Based Online Information System)
  
Marketing Online System
(Web Based Online Information System)

Key Performance Indicator System
(Web Based Online Information System)

Accounting Application System
(Web Based Online Information System)

Logistic Information System
(Web Based Online Information System)

Medical Information System
(Web Based Online Information System)
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Web Design & Web Application Development

Mobile Application Development

IT Consultant

Senkatech Menyediakan jasa Pembuatan 
Website serta perancangan dan 
pengembangan aplikasi berbasis web guna 
menghasilkan sistem informasi yang akurat 
dan handal dengan teknologi yang selalu Up 
to date, berbasis cloud computing dan mudah 
untuk digunakan.

Selain pengembangan aplikasi berbasis web, 
Senkatech juga mengembangkan aplikasi 
berbasis mobile guna mengikuti 
perkembangan jaman dan menghasilkan 
sebuah informasi yang langsung ada di dalam 
genggaman.

Senkatech hadir untuk menjadi mitra bisnis 
anda dalam membangun konsep sebuah IT 
Master Plan perusahaan/bisnis yang anda 
pimpin untuk menggapai suatu tujuan 
perusahaan.

JASA KAMI
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Aplikasi adalah suatu perangkat lunak yang dibuat 
khusus untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan 
kemudahan untuk berbagai aktivitas dan pekerjaan. 
Senkatech mempunyai keyakinan bahwa persaingan di 
dalam dunia usaha saat ini dan kedepan akan sangat 
ketat, namun peluang - peluang usaha juga semakin 
bertambah.

Perubahan iklim digitalisasi dalam dunia usaha tidak 
dapat  dihindarkan seiring dengan kemajuan teknologi. 
Menyadari adanya pergeseran dalam mekanisme 
transaksi maka hal ini perlu ditanggapi dengan pola 
pikir positif dimana salah satunya adalah di perlukan 
perubahan mekanisme transaksi dari yang sebelumnya 
secara konvensional di ubah menjadi digitalisasi.

Application
Development

75%

75%

75%
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Berkat adanya sebuah sistem aplikasi 
dimana semua data berbentuk digital 
maka aplikasi mampu untuk 
meminimalisir pemakaian kertas.

Executive Summary adalah Fitur yang 
disajikan  untuk memonitor sebuah Bisnis 

di dalam aplikasi. Dimana didalamnya 
terdapat sebuah informasi yang disajikan 

dengan data dan grafik sehingga para 
executive perusahaan akan dimudahkan 

untuk membuat suatu keputusan.

Aplikasi berkerja secara realtime yang 
berarti anda akan mendapatkan sebuah 

informasi data terupdate saat ini. 

Aplikasi yang digunakan dapat 
menghasilkan sebuah data yang 
cepat dan akurat.

Paperless
x

Executive
Summary

AccurateRealtime

Aplikasi yang SENKATECH buat dapat diakses melalui berbagai platform Laptop,  
PC, Handphone, dan Tab.

Multi Platform

Keuntungan Aplikasi Senkatech
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Template Website Design

Website Cepat

Multi Platform Tampilan Website 

Website  merupakan halaman informasi yang berisi tulisan, gambar, animasi yang 
disusun secara terstruktur. Sebuah website merupakan sebuah representasi 
virtual tentang suatu bisnis. Dengan kemajuan teknologi yang semakin modern 
maka dengan adanya website, bisa membantu pelaku usaha, atau pelaku bisnis 
untuk menawarkan usaha, jasa, bisnis yang mereka jalankan. Dengan adanya 
website, usaha yang dimiliki juga akan lebih terihat modern dibandingkan dengan  
usaha yang belum memiliki website.

Konten Administrator

Website Design
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Tipe Website

Kategori Website

One page

Standart
Standart 

Tipe Website Standart merupakan website yang tampilannya memiliki banyak page atau berpindah 
pindah halaman setiap kali menu di klik.

Tipe Website One Page merupakan website yang biasanya hanya memberikan semua informasi 
hanya dalam satu halaman website dari atas ke bawah.

Kategori Website Bisnis merupakan tema website bagi 
anda yang memiliki perusahaan.

Bisnis
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Kesehatan

Industry

Personal / Blog

Hotel & Restaurant

Kategori Website Hotel & Restaurant adalah tema 
kategori website untuk bisnis hotel dan restaurant.

Kategori Website Industry merupakan tema kategori 
website untuk bisnis industry atau pabrik.

Kategori Website Kesehatan merupakan tema kategori 
website untuk bisnis Seperti Rumah sakit, farmasi, 
apotek dan hal mengenai kesehatan.

Kategori Website Personal / Blog merupakan tema 
kategori website untuk profil personal dan blog dari 
pribadi.
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Bussiness

Konten Administrator

Kategori Website Berita merupakan tema website bagi 
anda yang memiliki bisnis dalam bidang Berita dan 
Informasi.

Berita

Konten Administrator adalah sebuah web aplikasi atau sistem yang 
mengatur konten pada situs website. Konten Administrator  bertujuan 
untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk melakukan 
update konten website tanpa harus mengetahui tentang bahasa
pemrograman. Konten Disini bisa berupa slider, gambar, video, artikel 
atau penjelasan seperti tentang kami, kontak dan lainnya yang terdapat 
di dalam website. 
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Mobile
Application

Selain pengembangan aplikasi berbasis web, Senkatech juga 
mengembangkan aplikasi berbasis mobile guna mengikuti 
perkembangan jaman dan menghasilkan sebuah informasi yang 
langsung ada di dalam genggaman.

Akurat Proses Cepat
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Mudah
Digunakan



Keuntungan Senkatech Aplikasi Mobile

Berbasis Android Excecutive Summary Realtime

Custom Aplikasi Bagikan Laporan Aplikasi Online
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IT CONSULTANT

Senkatech hadir untuk menjadi mitra bisnis anda dalam membangun 
konsep sebuah IT Master Plan perusahaan/bisnis yang anda pimpin 
untuk menggapai suatu tujuan perusahaan.

Improvisasi Skill

ProfesionalPerancangan Teknologi

70%1

50%2

80%3

100%4
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2 OPTION 2

1 OPTION 1

3 OPTION 3

4 OPTION 4

OPTION 2

OPTION 1

OPTION 4

OPTION 3

25%
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 

75%
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 

50%
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 

100%
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
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B HASTUNGKORO ADJI
Chief Excecutive Officer

B HASTUNGKORO ADJI
Chief Excecutive Officer

BRIAN MUSMARDIKO
Chief Operating Officer

BRIAN MUSMARDIKO
Chief Operating Officer

M. JAFAR FIKRI
Creative Content

M. JAFAR FIKRI
Creative Content

S.M. SUCI PUTRI
Developer

S.M. SUCI PUTRI
Developer

DIAN ANDAYANI
President Commissioner

DIAN ANDAYANI
President Commissioner

RENI WULAN
Commissioner

RENI WULAN
Commissioner

TIM KAMI
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LEGALITAS PERUSAHAAN

PT. RADEYA SENTANA KARYA

Akta Pendirian   :
 Akta Notaris Dyan Supryantiningsih, SH, M.Kn. 
 No. 118 tanggal 07 Desember 2017
 SK Mentri Nomor AHU-0056123.AH.01.01.TAHUN 2017

Akta Perubahan  :
 Akta  Notaris Dyan Supryantiningsih, SH, M.Kn. 
 No. 288 tanggal 31 Januari 2019
 SK Mentri Nomor AHU-0005711.AH.01.02.TAHUN 2019

Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) :
 Nomor 503 / 12 / 11 / 2019

Izin Lokasi    : 
 Jl. Raya Cinere, Ruko Cinere One Commercial Park Blok KA No.3 
           Pangkalan Jati Lama, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 
 83.764.140.6-016.000
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LEGALITAS PERUSAHAAN

Surat Keterangan Terdaftar  : 
 Nomor  S-5333KT/WPJ.33/KP.0503/2019

Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)  :
 62019  ( Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya)
 62029   ( Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen)    
   (Fasilitas Komputer Lainnya )
        62090   ( Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya)   
 70209   ( Aktivitas Konsultasi Manajemen lainnya)
 62012   ( Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet             
                           (E-COMMERCE) )
 46511   ( Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer )
           46512   ( Perdagangan Besar Perangkat Lunak)

Nomor Induk Berusaha  :   
           9120405252775
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Cinere One Commercial Park, KA/3, 
JL. Cinere Raya, Pangkalan Jati lama
Cinere, Kota Depok 16513

021 - 22975852
support@senkatech.id
http://www.senkatech.id


