
What is 

? 



myKAHA adalah sebuah aplikasi 
mobile yang memberikan layanan  

“Lifestyle Solution”  
yang menyediakan layanan 
pemesanan penginapan, transportasi 
(tiket pesawat, tiket kereta api, tiket 
bus, sewa mobil, dan lain sebagainya), 
pembelian PPOB (token PLN, 
pulsa/paket data, dan pembayaran 
tagihan),  
hiburan dan aktivitas, salon dan 
barbershop, serta kuliner secara 
online. 



Problem 

STATEMENT 



Sekarang ini, apapun bisnis yang Anda jalankan 
akan menjadi bisnis yang kompetitif. Ini 
dikarenakan Anda harus mengarahkan pelanggan 
untuk datang dan membuat mereka merasa 
nyaman melebihi pelayanan yang diberikan 
pesaing bisnis Anda lainnya. Jika Anda tidak dapat 
menarik perhatian pelanggan, kemungkinan usaha 
Anda akan tutup. Anda harus bisa menarik 
perhatian pelanggan sebanyak mungkin untuk bisa 
memenangkan persaingan. 

Apakah Anda siap bersaing?  
Bagaimana Anda bersaing? 

Apakah Anda siap menjalani 
persaingan bisnis? 1 



Jalur distribusi menjadi hal penting dalam 
mendatangkan penjualan, oleh karenanya Anda 
mungkin memilih bergabung dengan beberapa 
layanan antar untuk bisnis kuliner Anda, atau 
mungkin menjual kupon potongan harga pada 
platform penjual kupon potongan harga bagi 
Anda pelaku bisnis lainnya. 
 
Namun apakah ini satu-satunya cara?  
Sulitkah Anda untuk bergabung bersama 
mereka? Berapa besar 'fee' yang Anda keluarkan 
untuk mereka? 

Apakah Anda memiliki jalur 
distribusi yang strategis? 2 



Apakah gerai Anda ramai pelanggan setiap 
harinya? atau justru sebaliknya, gerai Anda ramai 
penjualan namun sepi pelanggan yang datang? 
lantas siapa pelanggan Anda? Iya, pelanggan 
Anda lebih memilih menggunakan layanan pesan 
antar yang lebih murah melalui berbagai program 
promosi yang mereka buat dari pada datang ke 
gerai Anda. 
 

Apa strategi efektif 
mendatangkan pelanggan  
ke gerai Anda? 
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Siapakah pelanggan Anda?  
Bagaimana strategi Anda mendatangkan  
lebih banyak pelanggan setiap  
harinya? 



Layanan pesan antar memiliki ragam 
pembayaran yang diminati oleh pelanggannya. 
Apakah gerai Anda sudah memiliki ragam 
pembayaran untuk pelanggan Anda?  Tidak, 
karena memang tidak mudah untuk menyediakan 
berbagai ragam pembayaran sesuai pilihan 
masing-masing pelanggan Anda. 
 
Bagaimana untuk mendapatkan ragam 
pembayaran untuk pelanggan Anda? 

Apakah Anda sudah memiliki 
ragam pembayaran? 4 



Apakah catatan pembayaran Anda 
berantakan? Susah melacak pembayaran 
masuk dan keluar? Benar, memang tidak 
mudah mencatat dan melacak pembayaran 
masuk dan keluar seluruh penjualan dari 
semua mitra distribusi Anda. 

Bagaimana mengelola semua 
pesanan pada aplikasi kasir 
Anda? 
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Apakah ada cara yang lebih mudah?  
Adakah mitra distribusi yang  
Mengerti hal ini? 



Mission 

STATEMENT 



myKAHA merupakan pelengkap bisnis Anda. 
myKAHA datang menjadi mitra dalam 

mengembangkan dan membesarkan bisnis  
dengan solusi yang mudah untuk Anda. 

Siap Bermitra Dengan Anda 



myKAHA merupakan platform yang 
memberikan layanan “Lifestyle 
Solution” kepada masyarakat 
Indonesia khususnya generasi 
millenials dengan peluang pasar 
yang besar, dan akan menyajikan 
bisnis Anda sebagai layanan 
terbaik untuk seluruh pengguna 
myKAHA. 

myKAHA siap menjadi 
mitra baru bisnis Anda 1 



myKAHA satu-satunya yang 
menyediakan layanan untuk 
Dine In maupun Delivery 
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myKAHA memberikan pilihan kepada 
pelanggan Anda untuk dapat memesan menu 
favorit mereka di gerai Anda atau melalui 
layanan pesan antar.  
 
Hal ini meningkatkan peluang penjualan serta 
memperbanyak jumlah pelanggan yang    
datang ke gerai Anda. 

Pelanggan  
Anda banyak,  
bisnis Anda  

berkembang!! 

DELIVERY - COMING SOON!  



myKAHA akan selalu aktif mengiklankan 
bisnis Anda melalui berbagai media 
komunikasi yang meliputi push notifikasi,  
in app notifikasi, sosial media, offline dan 
digital marketing, serta media strategis lainnya. 

Berbagai program promosi 
menarik 3 

myKAHA juga aktif memberikan berbagai 
program potongan harga, double reward, 
dan yang seru lainnya pada setiap transaksi 
pelanggan Anda.  

Pelanggan  
Anda senang,  
bisnis Anda 

cuan!! 



myKAHA tidak membedakan harga yang 
dibayarkan pelanggan baik ketika mereka 
datang ke gerai Anda maupun melalui fitur 
pesan antar myKAHA. 
 
Ketika myKAHA memberikan program 
potongan harga pada bisnis Anda, akan 
berlaku juga untuk pelanggan yang datang ke 
gerai Anda maupun yang melalui fitur pesan 
antar myKAHA.  

Tidak ada perbedaan  
harga jual 4 Pelanggan  

Anda puas,  
bisnis Anda 

juara!! 



Pelanggan dapat melihat semua 
daftar menu, layanan, atau produk 
bisnis Anda di aplikasi myKAHA. 
Upload gambar-gambar menarik 
serta berikan penjelasan lengkap di 
setiap menu, layanan, atau produk 
agar menarik minat pelanggan.  

myKAHA menampilkan  
semua menu, layanan, 
atau produk bisnis Anda 

5 Pelanggan  
Anda setia,  
bisnis Anda 
dikenang!! 



myKAHA menyediakan berbagai 
ragam pembayaran untuk 
memberikan kenyamanan 
pelanggan Anda dalam 
bertransaksi.  
 
Pembayaran melalui transfer, 
kartu kredit, e-wallet, dan masih 
banyak lagi. 

myKAHA menyediakan 
ragam pembayaran 6 



myKAHA tidak memungut biaya 
apapun untuk Anda bergabung 
menjadi mitra.  
 
Namun, myKAHA memotong 
hanya 10% dari setiap transaksi 
sebagai kontribusi marketing 
yang myKAHA lakukan. 

Anda GRATIS Menjadi  
Mitra myKAHA 7 



Dan yang paling penting, Anda tidak perlu 
repot mengelola semua pesanan dari aplikasi 
myKAHA ke aplikasi kasir Anda karena 
myKAHA telah terhubung dengan Moka PoS.  
 
Semua menu, layanan, atau produk yang Anda 
masukan ke Moka PoS akan ditampilkan di 
aplikasi myKAHA dan setiap order akan 
otomatis dikirimkan ke Moka PoS Anda. 
myKAHA memberikan kemudahan dan 
keuntungan lebih bagi bisnis Anda. 

myKAHA terhubung dengan 
Moka PoS 8 



Why 

JOIN US? 



Dengan bergabung menjadi mitra berarti 
Anda bergabung dengan ekosistem 
myKAHA yang akan membuka pasar baru 
bagi bisnis Anda. 

myKAHA membuka pasar baru 
untuk bisnis Anda 1 

Meningkatkan penjualan Anda baik 
dengan jumlah pelanggan yang datang ke 
gerai Anda maupun melalui fitur pesan 
antar. 

myKAHA menyediakan layanan 
untuk Dine In maupun Delivery 2 

Delivery - Coming Soon!! 



Berbagai promo menarik yang myKAHA 
berikan kepada pelanggan Anda seperti 
potongan harga dan masih banyak lagi. 

myKAHA memberikan berbagai 
program promo 3 

myKAHA mengapresiasi pelanggan Anda 
dengan memberikan poin setiap kali 
pembelian, yang bisa ditukarkan kembali 
dengan pembelian selanjutnya di gerai 
Anda atau melalui fitur pesan antar. 

Pelanggan Anda mendapatkan 
Poin setiap kali melakukan 
pembelian 

4 



myKAHA berpengalaman menjalin kerja 
sama dengan hotel dalam maupun luar 
negeri, seluruh maskapai domestik dan 
internasional, Keret Api Indonesia, 
komunitas dan organisasi besar, dan 
banyak merchant besar di Indonesia. 

Anda bergabung dengan 
ekosistem myKAHA 5 

myKAHA memudahkan pekerjaan Anda 
dengan terhubung ke Moka PoS. 

myKAHA terhubung dengan Moka 
PoS 6 



How To 

JOIN US? 



1 

Anda akan diarahkan ke https://extranet.mykaha.com dan 
lakukan pendaftaran dengan lengkap dan benar 
myKAHA akan menghubungi Anda dan memberikan  
penjelasan lengkap 

Tanda tangan surat kontrak 

Pemasangan myKAHA QR Code di gerai Anda 

Percobaan pembelian oleh tim myKAHA  

Bisnis Anda siap dipasarkan 

Training penggunaan dan operasional myKAHA 

9 
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Masuk ke back office Moka kemudian pilih menu APPS 

Cari aplikasi myKAHA kemudian klik Get Started 



08112150212 
atau 

150 212 

Hubungi di: 


