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APA ITU ROKUBI ? 
Rokubi (Rojikku Bender) Studio bergerak dan memfokuskan diri pada bidang 

konsultan IT. Dengan memaksimalkan kreatifitas, pengetahuan dan logika, kami 

membuat dan memberikan solusi, perencanaan, dan strategi bagi kebutuhan dan 

permasalahan di bidang teknologi Informasi.  

 

WEBSITE DAN APLIKASI BERBASIS WEB 

APA SAJA YANG ROKUBI BUAT? 

 

APLIKASI UNTUK WINDOWS DAN WINDOWS PHONE 

 

 

APLIKASI UNTUK DESKTOP 

 

APLIKASI UNTUK IOS 

 

 

APLIKASI UNTUK ANDROID 

 

 

APLIKASI UNTUK BLACKBERRY 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEAM 

Windu Martin F. Silalahi 

Berpengalaman sebagai 

Project Manager dalam 

pembuatan beberapa 

Software Backend System 

selama 3 Tahun , beberapa 

platform sudah dikuasai oleh 

beliau terutama 

menggunakan JAVA Platform 

sepeti Spring Platform,Java 

Web,Tomcat,Glassfish. Selain 

berpengalaman sebagai 

Project Manager beliau juga 

memiliki kelebihan di bidang 

IT Networking mampu 

menganalisa dan mendesain 

kebutuhan jaringan dari skala 

kecil hingga besar. Beliau juga 

tertarik sekali di bidang 

Mobile Development sudah 

lama menggeluti 

development mobile dari 

mulai J2ME , Blackberry 

hingga platform yang 

sekarang sudah mulai marak 

yaitu Android . 

".. do the right thing , do the 

thing right." 

Seorang Konsultan IT 

sekaligus Developer 

Android, Web, dan iOS yang 

sudah mengerjakan sedikit 

banyak aplikasi-aplikasi. 

Berpengalaman dalam 

mengerjakan aplikasi 

Android.  

“Bring your ideas and we 

will make it come true” 

Telah berpengalaman di 

bidang IT dan terlibat 

langsung, sebagai 

programmer maupun 

System Analisis, dalam 

berbagai Project berbasis 

web aplikasi yang 

digunakan oleh berbagai 

macam klien perusahaan 

besar. 

“Better and better” 

Muhammad Yusuf Hadid Mubarak 



 

 

 

  

Reza Fauzul Rahman 

Berlatar belakang sebagai 

programmer, Reza 

mengkhususkan diri di 

bagian front-end. Hampir 

seluruh kegiatannya 

berhubungan dengan user 

interface (UI). Selain itu, 

pengalamannya sebagai 

programmer mobile diasah 

dengan pengembangan 

aplikasi berbasis Android. 

“Semua butuh proses, jalani, 

dan nikmati.” 

Berpengalaman dalam bidang 

IT sebagai Programmer dalam 

berbagai Project berbasis 

Web Aplikasi yang dipakai 

oleh berbagai macam 

Perusahaan Besar. Memiliki 

antusias yang tinggi dalam 

mempelajari hal baru,  

"Apa yang kau lihat itulah 

yang kau percayai". 

Berlatar belakang 

pendidikan Informatika, dan 

berpengalaman dalam 

pembuatan aplikasi baik 

dari segi program maupun 

database. menyukai hal 

baru terutama dalam 

bidang IT.  

"do the best" 

Ali Nurdin Sudiana Taufik Hajami 



 

PORTOFOLIO 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Merupakan sistem berbasis web yang 

berfungsi untuk menjalankan sistem garansi 

kendaraan Toyota Astra Motor secara 

keseluruhan. Sistem ini digunakan oleh 

seluruh dealer Toyota di Indonesia. 

Merupakan sistem berbasis web yang 

berfungsi untuk melakukan perencanaan, 

operasi, evaluasi produksi kendaraan Isuzu 

Astra Motor Indonesia.  

  

Aplikasi ini adalah Sistem berbasis web milik 

Toyota Astra Motor yang bertujuan untuk 

memfasilitasi pemesanan kendaraan oleh 

dealer seluruh Indonesia sampai kendaraan 

didistribusikan ke seluruh dealer. 

Merupakan sistem berbasis web yang 

berfungsi untuk mempermudah user 

melaporkan faktur pajak dari dan ke Dirjen 

Pajak dengan data yang sangat besar. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Merupakan sistem berbasis web yang 

berfungsi untuk menunjang pembelajaran 

antara pengajar, editor dan juga siswa 

secara online. Aplikasi ini memfasiitasi 

pengajar dari pembuatan soal hingga 

evaluasi hasil tes siswa. 

Aplikasi mobile banking untuk Bank Jabar 

Banten Syariah dengan berbagai platform 

mobile seperti Android, iOS, Windows 

Phone, Blackberry, dan juga Java. 

 

Aplikasi untuk platform Android yang 

berfungsi untuk membantu pemeliharaan 

kapal tongkang mulai dari cek kelengkapan 

hingga cek kerusakan yang dilakukan oleh 

awak kapal. 

Alisha adalah aplikasi  dengan back-end 

berbasis web dan front-end berbasis 

Android. Aplikasi ini membantu para Honey 

Business Owner (HBO) dalam penjualan 

produk bernama Alisha Premium Honey. 

 



 

 

  

 

 

 

 

  

  

Aplikasi web yang dapat memberikan 

informasi perkembangan banyak proyek 

melalui laporan kemajuan fisik beserta foto 

kondisi fisik setiap proyek, sehingga 

diharapkan dapat membantu pemilik 

proyek/owner  untuk memantau 

perkembangan proyek-proyek yang 

dimilikinya. 

Prambors Mobile Application merupakan 

perpaduan antara aplikasi sosial media 

dengan radio broadcast. Pengguna aplikasi 

disuguhkan dengan berbagai fitur seperti 

Interactive Menu 

  

Merupakan aplikasi berbasis web untuk 

menunjang pelaporan secara digital di 

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 

Aplikasi Mothers on Mobile yang disingkat 

MOM merupakan media komunikasi dan 

interaksi online para wanita dan ibu 

Indonesia. Saat ini aplikasi berjalan di ponsel 

BlackBerry dengan OS versi 4 hingga versi 7, 

Iphone dan Android. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Merupakan website company profile dari 

sebuah lembaga hukum Rossfrand & Co. 

Aplikasi yang digunakan oleh BPBD Provinsi 

DKI Jakarta ini berfungsi untuk mengelola 

data mengenai bencana, mulai dari korban 

hingga dampak bencana dan lain-lainnya 

beserta pemetaan daerah rawan bencana. 

  

  


