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Memperkenalkan Kata.ai

Platform Conversational AI (Kecerdasan Artifisial 
dalam bidang percakapan) dengan teknologi NLP 
(Natural Language Processing) terbaik di 
Indonesia.

Sudah membantu lebih dari 120+ Perusahaan 
Besar di berbagai macam industri dan bermitra 
dengan 20+ Channel Partners.

Teknologi NLP Bahasa 
Indonesia canggih

Memproses lebih 
dari 1 milyar 
percakapan

  

Facebook 
WhatsApp
Instagram

Oicial Partners



Chatbot yang menggunakan teknologi Kata.ai

Veronika

Mengotomatisasi 80% 
percakapan yang 
masuk berbagai 
macam aplikasi 

chaing

Sabrina

Berbagai macam 
layanan perbankan di 

dalam WhatsApp 
chatbot

Shalma

Loyalty program di 
aplikasi LINE untuk 

mengukur keberhasilan 
marketing campaign

Jemma

Memberikan konten 
terpersonalisasi dalam 
bentuk artikel dan quiz 
terkait produk Unilever



Deloie: “Bisnis kuliner mengalami penurunan penjualan dan 
tantangan pada supply chain management”

Sumber: Deloie hps://www2.deloie.com/global/en/pages/about-deloie/articles/covid-19/covid-19--impact-on-food---beverage-consumer-products-companies.html

Market Trend: Dampak COVID-19 terhadap UMKM



Sumber: McKinsey & Company COVID-19 Indonesia Consumer Pulse Survey (2020), Statista

Pandemi COVID-19 ini mengubah kebiasaan masyarakat di Indonesia 
dan diprediksikan akan berubah selamanya, termasuk kebiasaan 

memesan makanan secara online

Intent post COVID-19

Lebih dari 41% UMKM di Indonesia bergerak di bidang kuliner

User growth



Perubahan strategi dari pelayanan dine-in  ke aplikasi online

Perubahan dibutuhkan untuk beradaptasi dengan situasi saat ini

Layanan ramah & 
terpersonalisasi               

🤗 📱 💳 🛵
Akses 
online

Pembayaran 
online

Pesanan 
diantar ke rumah



Forbes: “8 dari 10 konsumen akan memilih jalur belanja 
langsung ke brand (D2C atau DTC) dalam kurun waktu 5 

tahun ke depan.”
Sumber: Forbes https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2019/12/10/what-is-driving-direct-to-consumer-marketing-success/

Market Trend: Direct-to-Consumer



Sumber: Data from consumer survey in 9 countries. BCG analysis.

Konsumen akan menjadi lebih berhati-hati 
untuk berbelanja di reseller, memberikan 
peluang untuk brand membuka jalur D2C

21%
masyarakat di Indonesia masih 
memilih untuk belanja melalui 
aplikasi chaing



WhatsApp masih menjadi aplikasi chaing 
utama untuk belanja online, diikuti oleh 
Instagram DM dan Facebook Messenger

57%
masyarakat di Indonesia 
bertransaksi di aplikasi 
chaing melalui WhatsApp

Sumber: Data from consumer survey in 9 countries. BCG analysis.



WhatsApp sebagai kunci membangun layanan 
pelanggan dan berjualan online

Jalur aplikasi chaing utama yang digunakan 
83% masyarakat di Indonesia

130 juta pengguna di Indonesia

Tidak perlu install aplikasi tambahan untuk 
jualan online

Tidak perlu biaya mahal untuk membuat aplikasi 
baru untuk jualan online

Tidak perlu biaya mahal untuk pemasaran

McKinsey’s The Digital Archipelago: How online commerce is driving Indonesia’s economic development (2017)
We Are Social, Digital Report (2020)



Walaupun menjadi hal yang lumrah, tapi proses ini lumayan sulit dilakukan dalam skala besar

Kebiasaan belanja online via WhatsApp di Indonesia

Buka IG milik 
online shop

Cari 
produk

Pesan manual 
via WA

Konfirmasi 
pembayaran

Kirim dan lacak 
pemesanan



Tantangan yang dialami bisnis 
ketika berjualan di WhatsApp

● Tenaga admin yang terbatas untuk melayani 
pelanggan
Berdampak kepada lost opportunity di penjualan 
karena memakan waktu lama untuk membalas 
pesan pelanggan

● Merepotkan penjual, serba manual
Penjual harus gonta ganti aplikasi dari mulai 
WhatsApp, aplikasi mobile banking, hingga ojek 
online untuk menyelesaikan 1 transaksi

● Tidak ada akses informasi penjualan otomatis
Penjual tidak mendapatkan akses daftar 
pelanggan termasuk hasil analisa penjualan harus 
dilakukan manual



Ini dia yang sering sekali kejadian…

ADMIN 

Lama balas chat ⌛
Konfirmasi pembayaran manual 📝 
Tiap pemesanan harus pakai order form 😞

Pelanggan butuh layanan yang jauh lebih baik!





Platform C-Commerce untuk pelaku bisnis di Indonesia 🚀

💳

🚛

✉ WhatsApp 
Business API

Solusi WhatsApp Commerce tanpa admin (chatbot 
/ robot) yang terhubung dengan berbagai macam 

e-wallet dan kurir online



Solusi WhatsApp Commerce tanpa admin (chatbot 
/ robot) yang terhubung dengan berbagai macam 

e-wallet dan kurir online

3 Fitur Utama Qios bagi pelaku bisnis UMKM 
untuk membantu Repeat Buying Strategy

Jualan Otomatis
 Dengan teknologi AI, robot pintar akan membantu 
proses pemesanan dari pemilihan produk hingga 

opsi pengiriman dan pembayaran online
🤖

Database Pelanggan
 Database pelanggan akan terkumpul otomatis 

dalam 1 dashboard CRM
👥

WhatsApp Business API
 Broadcast / Blast message tanpa takut di-ban 

menggunakan database pelanggan

Platform C-Commerce untuk pelaku bisnis di Indonesia 🚀



Kenali perbedaan berbagai macam aplikasi WhatsApp

Apa saja perbedaan 
WhatsApp Business API 
dibandingkan aplikasi 
WhatsApp pada 
umumnya?

WhatsApp 
Business API

WhatsApp 
Business App

WhatsApp Fitur Utama

 👥  Target Pengguna

 🔒  Enkripsi dan Keamanan

🤖 Chatbot & Otomatisasi

🍔  Integrasi Katalog Online

📱 Jumlah Perangkat

 🔒  Enkripsi dan Keamanan

📊 Analytics dan Reporting

📣 Sistem Blast Message Otomatis ❌ ❌ ✅

❌ ✅ ✅

❌ ❌ ✅

❌ ❌ ✅

✅ ✅ ✅

❌ ✅ ✅

❌ ❌ ✅

❌ ❌ ✅

❌ ❌ ✅

✅ ✅ ✅

✅ ✅ ✅

❌ ❌ ✅

❌ ❌ ✅

      Badge Akun Official

🏬 Akun Bisnis

🛵  Integrasi Sistem Kurir Online

💰 Berbayar

📥 Omnichannel Chat Dashboard

💳  Integrasi Sistem Pembayaran

❌ ❌ ✅

⚙ Integrasi ke Sistem Internal

 🌏 Link dari Website ke Chat WA

1 Perangkat 2 Perangkat Tidak Terbatas

Personal Bisnis Rumahan UMKM & KorporasiWhatsApp 
Business API



Apa saja syarat utama bagi bisnis untuk 
mendapatkan akses WhatsApp API?

Akun Facebook Business Manager yang terverifikasi 
(bukan Facebook Page)

Usaha yang sudah berbadan hukum, berbentuk 
PT/CV/Yayasan/Koperasi, atau minimal memiliki IUMK 
(Izin Usaha Mikro Kecil)

Website resmi usaha dengan informasi brand yang ingin 
didaftarkan untuk akun WhatsApp API

Nomor HP yang tidak terhubung dengan aplikasi 
WhatsApp personal atau WhatsApp Business

WhatsApp 
Business API

✅

🏬

🌏

📱



Bagaimana kami akan membantu Anda 
mendapatkan akses WhatsApp Business API

Punya FB 
Business 

Manager?
(Hp://business.faceboo

k.com)

Bisnis Anda 
terverifikasi oleh 

FB?

Ajukan WA 
Business Case 

untuk 
mendapatkan 

akses ke FB

Ya Ya Diterima

Tidak Tidak
Tidak 
diterima

Buat FB 
Business 
Manager

Ajukan 
permintaan 

verifikasi

Ajukan lagi dengan 
dokumen resmi yang 

komplit

Setup nomor WA 
oicial, akun 

bisnis, dan siap 
jualan otomatis!

Durasi proses pendaftaran: 1 - 2 minggu waktu kerja



Apa yang Anda bisa dapatkan dari 
Qios by Kata.ai?



Contoh dan Studi Kasus

Pemesanan online di WhatsApp 
menjadi otomatis dan tanpa admin! 

Hanya butuh waktu 2 menit untuk 
menyelesaikan transaksi.

Overhot Yaa!!! juga mendapatkan akses 
database pelanggan dan analisa penjualan 

di toko WhatsApp mereka



3. Pilih menu
2. Share location untuk 
memilih outlet terdekat

1. Mengumpulkan database 
pelanggan otomatis



Overhot Yaa!!!

6. Pembayaran terintegrasi 
dengan dompet online

5. Pilihan kurir beragam 
dan terjangkau

4. Zoom in menu dalam 
bentuk gambar



Dashboard Inventory Produk dan Penerimaan Penjualan



WhatsApp Broadcast Dashboard untuk Promosi



Solusi C-Commerce yang terhubung dengan dashboard chat 
omnichannel untuk melayani pelanggan

● Multi Admin
Dengan adanya teknologi AI di depan, pekerjaan 
admin menjadi semakin mudah. 1 Dashboard 
bisa digunakan oleh puluhan admin!

● Omnichannel
Dalam 1 dashboard, admin Anda bisa membalas 
pesan yang masuk dari WhatsApp, Instagram 
DM, Facebook Messenger, dan channel lainnya

● Meningkatkan layanan pelanggan
Ingat, kalau admin Anda happy, maka pelanggan 
Anda juga akan happy! 😊

Kata Omnichat terintegrasi dengan aplikasi chaing di bawah ini:



Analytics - Penjualan Online

Informasi lengkap mengenai transaksi pada outlet Anda dalam 1 analytics dashboard



 👥 Database Pelanggan

Semua data percakapan dan informasi pelanggan atau bahkan calon 
pelanggan (window shopper) dapat terekam dalam 1 CRM



Acquisition Activation Retention Revenue

Mari kita lihat pengalaman belanja Amanda 
dalam menggunakan Qios - WhatsApp 

Commerce 

+

Dari mulai diperkenalkan ke channel WhatsApp Overhot 
Yaa!!! Hingga terjadi proses Repeat Buying



Bagaimana Overhot Yaa!!! bisa mendapatkan 
nomor HP Amanda dan pelanggan lainnya? 🤔

Suatu hari Amanda dine-in langsung di outlet Overhot Yaa!!! Kasir bisa meminta nomor HP 
Amanda untuk dimasukkan ke POS atau melalui login akses Wifi di outlet. Kemudian, Nama 

dan Nomor HP pelanggan disimpan dalam format Excel / CSV.



Tapi kan sekarang PPKM, apakah ada cara lain 
untuk mendapatkan Nomor HP pelanggan? 🤔

1. Melalui Giveaway di Instagram 
atau Facebook

2. Meminta nomor HP ketika pelanggan 
membuka website Overhot Yaa!!!



Hi Amanda!

Terima kasih sudah menjadi 
pelanggan setia Overhot 
Yaa!!!

Mulai sekarang kalau kamu 
mau pesan menu favoritmu 
bisa langsung pesan secara 
melalui nomor WhatsApp ini. 

Tenang aja nanti pesanmu 
kami balas dengan cepat 
dengan admin pintar 
otomatis ✨

Semoga harimu 
menyenangkan ya! 😊

Perkenalkan pelanggan Anda kepada channel 
WhatsApp Oicial melalui Broadcast Message

👥
Customer Database

(Nama & No. HP)

WhatsApp - Acquisition  
Use Case

WhatsApp Broadcast Message Dashboard merupakan salah satu 
solusi bagian dari Qios. Customer Database dapat di-upload pada 

dashboard ini sebelum pesan WA di-blast kepada pelanggan.



Campaign Open Rate
SMS hanya memiliki open rate 10% 
sedangkan Email di 25%. WhatsApp 
jauh lebih unggul dengan open rate 
hampir 4x dari Email!

Transaksi Dengan Lancar
Dengan merespon WhatsApp 
Broadcast Promo, pelanggan Anda 
bisa langsung menyelesaikan 
transaksi dengan mudah tanpa harus 
membuka aplikasi lain.

Kirim promo langsung transaksi otomatis tanpa admin!

Hi Amanda, apakah kamu sudah 
memikirkan makan siangmu? 

Gak perlu bingung lagi untuk 
pilih-pilih menu favorit kamu...

Nge #overhotyaa dulu yuks hari ini! 
Mulai dari 20 ribuan aja kamu udah 
bisa nikmatin varian box 
#overhotyaa yang pasti bikin nagih 
bangett!!

👉 Tenderloin/Sirloin Steak (IDR 35,000)

👉 Best Seller - Chicken Steak  (IDR 28,000)

92%

👉 Best Seller - Konro Sapi (IDR 65,000)

WhatsApp - Activation  Use Case

Hore! Pembayaran sudah 
aku terima dan pesanan 
sedang dalam proses. 
Kamu bisa ketik status 
order untuk lihat status 
pesanan kamu ya, kak!

Jika terjadi kendala, 
hubungi kami di 
cs@overhotyaa.id



Repeat Order Otomatis
Melalui WhatsApp API, sistem 
otomatis dapat diprogram 
untuk mengirim pengingat 
kepada pelanggan secara 
berkala untuk melakukan 
repeat order

WhatsApp - Retention  Use Case
Hi Amanda! Bulan lalu kamu 
memesan produk di bawah 
ini:
Best Seller - Chicken Steak 
(IDR 28,000) x2

Ingin pesan lagi bulan ini?
1. Ya, masukkan ke 

keranjang
2. Tidak, saya mau pesan 

produk lain

Ok deh! Ini pesanan Amanda:

Best Seller - Chicken Steak  
(IDR 28,000) x2

Total
Rp56,000

Apa ada tambahan lain?
1. Tambah pesanan
2. Ubah pesanan
3. Lanjut ke pengiriman

Hore! Pembayaran sudah 
aku terima dan pesanan 
sedang dalam proses. 
Kamu bisa ketik status 
order untuk lihat status 
pesanan kamu ya, kak!

Jika terjadi kendala, 
hubungi kami di 
cs@dr-soap.com

Kirim pesan otomatis pengingat kepada pelanggan 
untuk Repeat Order dengan mudah!

This chat is with the official business account of 
“Overhot Yaa”. Tap for more info.



Upsell & Cross-sell atau promo secara otomatis!

30%
Potensi Peningkatan Order Value
Dengan sistem chatbot otomatis, 
Anda dapat menawarkan promo 
spesial kepada pelanggan sebelum 
mereka melakukan pembayaran!

WhatsApp - Revenue  Use Case

Ada diskon spesial untuk 
Amanda!

Ayam Kalasan Bakar Pejantan
Rp37,727  ➞ Rp33,182

Masukkan produk ke 
keranjang?
1. Ya, tambahkan ke 

pesanan
2. Tidak, lanjut ke 

pengiriman

Hore! Pembayaran sudah 
aku terima dan pesanan 
sedang dalam proses. 
Kamu bisa ketik status 
order untuk lihat status 
pesanan kamu ya, kak!

Jika terjadi kendala, 
hubungi kami di 
cs@dr-soap.com

Total: 
Rp 56,000



Yuk coba langsung belanja di WhatsApp 
dengan admin robot otomatis 🤖 ✨

Overhot Yaa!!!
(Bandung)

0821 1125 4268

Tujuhari Coee
(Jakarta)

0819 9388 7777



Harga terjangkau untuk layanan yang memukau

5%
Dari setiap penjualan 

melalui WhatsApp 
chatbot

GRATIS registrasi WhatsApp API 

Akses admin tanpa batas

GRATIS analytic penjualan

Di luar biaya pulsa  WhatsApp Broadcast  Message*

Di luar biaya layanan e-wallet per transaksi

10%
GRATIS dashboard database pelanggan

*Pulsa WhatsApp Broadcast Message, seharga Rp 405 untuk sekali kirim, minimum pembelian 1000 pesan



Yuk, mulai jualan otomatis melalui WhatsApp di sini 👇
Http://bit.ly/qiosidea

http://bit.ly/qiosidea

