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BAGIAN A 

PENJELASAN TENTANG PRODUK 

 

 

Aplikasi MyCampus merupakan gabungan aplikasi perangkat lunak terintegrasi yang digunakan oleh 

universitas untuk manajemen data mahasiswa, pengolahan nilai-nilai secara otomatis, pembentukan 

transkrip nilai dan laporan pendukung lainnya sesuai dengan standar Departemen Pendidikan Nasional, 

serta proses pendistribusian informasi tersebut secara langsung kepada para mahasiswa dan orang tua, 

baik melalui sarana email maupun aplikasi. 

 

Aplikasi ini  sudah lengkap saat ini, mulai dari Pencatatan Administrasi,  Sistem Keuangan, hingga Online 

Sistem E-Learning untuk mahasiswa, termasuk penyampaian informasi dalam bentuk Blast Email dan E-

Schedule.  

 

Kami telah menyederhanakan dalam bentuk produk dengan penamaan untuk sistem ini, agar lebih 

mudah diingat oleh universitas. Keseluruhan terdiri dari 4 macam produk, yaitu : 

 

 

MyCampus Academic Systems, merupakan fitur 

pencatatan seluruh administrasi akademis universitas. 

 

 

MyCampus Financial Systems, merupakan fitur 

pencatatan finansial dan keuangan universitas. Telah 

terintegrasi dengan API VA Online BCA. 

 

 

MyCampusBridge Systems, merupakan server tempat 

meyimpan seluruh informasi yang akan diakses siswa. 

Sumber data diperoleh dari Academic Systems dan 

Financial Systems. Pada server bridge ini, terdapat pula 

Aplikasi E-Learning untuk siswa 

 

 

MyCampus Student Access Systems, yaitu Aplikasi yang 

digunakan mahasiswa untuk mengakses Server Bridge, 

untuk melihat seluruh informasi. 

 

 

Sesuai dengan kemajuan teknologi dan tingginya tuntutan terhadap penggunaan sistem komputer untuk 

operasional universitas, maka sistem ini dikembangkan dengan konsep  dan fitur yang sangat lengkap. 

Dengan menerapkan aplikasi ini, maka penggunaan kertas di universitas akan dapat ditekan dan 

bekurang hampir 60% (enam puluh persen) 
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Konsep modular yang ditawarkan aplikasi ini memberikan kemudahan dalam implementasi dan 

penggunaan sehari-hari  oleh pihak universitas. Setiap fungsi dan fitur bisa digunakan secara optimal 

dan dimonitor kinerjanya secara jelas. 

 

Khusus untuk MyCampus Academic Systems dan MyCampus Financial Systems, perlu kami sampaikan 

bahwa aplikasi ini berfungsi pada semua tahap proses operasional universitas. 

MyCampus Academic Systems akan melakukan pencatatan mulai dari Penerimaan Mahasiswa Baru 

(Online/Offline), Pemberian Nomor Induk, Pencatatan Nilai-nilai Tugas / Quiz, Pencatatan Absensi dan 

Pelanggaran, Pencatatan Kegiatan Mahasiswa, Perpustakaan, hingga Proses Pengolahan Nilai dan 

Pencetakan Transkrip Nilai sesuai dengan standar Diknas,  dengan pemetaan fungsi pada masing-

masing unit, sehingga pada akhirnya, seluruh informasi yang telah ada akan dapat di digunakan untuk 

keperluan Akreditasi Diknas, maupun dibagikan kepada siswa dan orang tua melalui media Email dan 

Website. 

Sedangkan MyCampus Financial Systems akan melakukan pencatatan yang berhubungan dengan proses 

keuangan dan pembukuan  universitas, mulai dari  Pembuatan Invoice, Pemberian Diskon, 

Pengurangan Nominal Uang Pangkal / Uang Sekolah, dan sebagainya. Mengapa kami sebut Financial 

Systems ? Karena aplikasi ini sudah termasuk General Ledget (GL), e-Budgeting, Payroll System, Aktiva 

Tetap dan Koperasi / Kantin Sekolah. Seluruh proses jurnal ke GL akan dilakukan secara otomatis, 

sehingga tim keuangan universitas tidak perlu melakukan entry jurnal secara manual. Pencatatan jurnal 

otomatis dapat dilakukan karena  kami telah menyesuaikan dengan format Virtual Account (VA) Bank.  

MyCampus Bridge Systems adalah sistem yang ada pada domain mycampus.id. Sistem ini akan menjadi 

“jembatan (bridge)” antara Academic System dan Financial System yang digunakan oleh universitas. 

Informasi-informasi dari server Academic / Financial akan dikirim ke server Bridge System secara 

periodik (sehari sekali). Pemisahan server ini amat penting, agar sumber data di Academic / Financial 

tidak terganggu. Pada MyCampus Bridge System ini juga disediakan fasilitas berupa aplikasi-aplikasi e-

Learning yang dapat digunakan oleh universitas dan siswa. 

 

Sedangkan MyCampus Student Access System adalah aplikasi yang digunakan siswa untuk melihat 

informas-informasi nilai dan sebagainya, serta beberapa fasilitas e-Learning. Akses siswa akan melalui 

Bridge System pada domain mycampus.id.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSAL MYCAMPUS.ID 

Page 5 of 40 

 

Secara garis besar, integrasi keempat produk tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 

 
 

1. Aplikasi MyCampus Academic Systems 

 

Modul ini merupakan dasar (mandatory module) dari keseluruhan solusi. Tanpa 

diimplementasikannya modul ini, maka modul lainnya tidak akan dapat berfungsi secara optimal. 

 

MyCampus Academic Systems adalah sistem aplikasi berbasis komputer untuk digunakan oleh 

internal universitas .  

 

Sistem aplikasi ini sangat terintegrasi, artinya tidak akan ada tumpang tindih pengisian data antara 

bagian satu dengan bagian lainnya. Sebagai contoh : bagian perpustakaan tidak perlu mengetik lagi 

data-data siswa yang hendak meminjam buku, karena data siswa tersebut telah diketik oleh bagian 

TU / PSB. Bagian perpustakaan cukup mengetikkan nomor induk siswa untuk mencatat transaksi 

peminjaman buku. 

 

Secara lengkap aplikasi yang terdapat pada MyCampus Academic Systems adalah : 

 

a. Modul PSB (Penerimaan Siswa Baru) Online dan Offline : digunakan oleh tim panitia PSB untuk 

mengisi data penerimaan siswa baru. Modul ini dilengkapi  dengan fitur analisa, sehingga 

memudahkan panitia dalam melakukan seleksi  penerimaan siswa. 
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b. Modul TU (Tata Usaha) : digunakan oleh bagian TU untuk mengisi biodata siswa, pemberian 

nomor induk, pembagian kelas dan pencatatan mutasi.  

 

c. Modul Dosen : digunakan oleh masing-masing DOSEN untuk pencatatan nilai Quiz dan Test. 

Laporan yang langsung dihasilkan oleh modul ini adalah Transkrip Nilai. Terdapat pula Modul 

RPP untuk dosen Dosen (Rancangan Program Pendidikan). 

 

d. Modul Absensi : digunakan untuk mencatat Absensi (Kehadiran) mahasiswa, baik pencatatan 

secara manual maupun QR Code. 

 

e. Modul  Kesiswaan : digunakan untuk mencatat Prestasi dan Pelanggaran yang dilakukan oleh 

mahasiswa. 

 

f. Modul UKM (Kegiatan Mahasiswa) : digunakan untuk pencatatan kegiatan yang diikuti oleh 

siswa. 

 

g. Modul Pembentukan Transkrip  Nilai dan Laporan Pendukung. 

 

h. Modul KRS dan KHS (online dan offline). 

 

i. Modul BK (Bimbingan Konseling): digunakan untuk melakukan pencatatan konseling yang 

dilakukan oleh siswa. 

 

j. Modul Keuangan : digunakan oleh bagian keuangan / TU untuk membuat Invoice dan Kuitansi, 

baik untuk Pembayaran Uang Sekolah maupun Uang Pangkal. Sudah termasuk pencatatan atas 

pembayaran melalui Virtual Account dan Auto Debet. Dapat langsung diketahui siapa saja yang 

belum melakukan pembayaran Uang Sekolah dan / atau Uang Pangkal. 

 

k. Modul Perpustakaan : digunakan oleh bagian perpustakaan untuk mencatat data buku beserta 

transaksi peminjaman buku.  Modul perpustakaan menggunakan metode DEWEY sesuai standar 

Perpustakaan Nasional dan Internasional. 

 

l. Modul Kepegawaian : digunakan untuk mencatat biodata seluruh pegawai (Tenaga Pendidik / 

Dosen, Tenaga Terampil / TU, dan Tenaga Penunjang / Satpam). Dilengkapi dengan fitur 

Kenaikan Pangkat Berkala dan Kenaikan Golongan, termasuk surat-suratnya. 

 

m. Untuk Kampus, terdapat beberapa modul tambahan seperti Open Journal System dan 

Pencatatan Skripsi. 

 

2. Aplikasi MyCampus Financial Systems 

Bagian ini cukup panjang pembahasannya, sehingga kami pindahkan ke Bab tersendiri, yaitu Bagian 

B. Lebih Rinci Tentang Pembukuan, karena modul ini terdiri dari 5 (lima) bagian besar, yaitu :  

 General Ledger (Neraca, Laba/Rugi, Buku Besar) 

 Payroll System (Penggajian) 

 Aktiva Tetap (termasuk perhitungan amortisasi) 

 E-Budgeting / Anggaran 

 Point of Sales untuk Koperasi Sekolah / Kampus 
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3. Aplikasi MyCampus Bridge Systems 

 

MyCampus Bridge Systems dapat digunakan universitas untuk menaruh informasi-informasi 

kesiswaan, sehingga mereka dapat melihat informasi tersebut dari rumah melalui media internet. 

Karena kami sebagai pembuat aplikasi Academic dan Fiancial Systems, maka sangat tepat jika pihak 

universitas menggunakan MyCampus Bridge Systems kami . Dengan menggunakan MyCampus 

Bridge Systems,  pihak universitas tidak perlu bersusah payah untuk memilih data yang hendak 

disebarkan, karena kami akan memberikan software yang akan menghubungkan aplikasi MyCampus 

Academic Systemsdengan MyCampus Bridge Systems, sehingga secara periodic akan dikirimkan 

datanya. Misal setiap pukul 15.00 waktu setempat. 

Pihak universitas dapat mengatur sendiri Informasi yang dapat di SHARE antara lain : 

 Nilai Quiz. 

 Invoice dan Kuitansi uang kuliah. 

 Laporan Absensi, Pelanggaran, Prestasi.  

 Pengumuman-pengumuman. 

 Daftar Buku di Perpustakaan 

 Tabel Mata Belajar dan Materi Pembelajaran. 

 Penerimaan Siswa Baru Online 

 Survey dan Exam Online 

 Chat 

Secara keseluruhan, fasilitas yang diberikan oleh MyCampus Bridge Systems yaitu : 

 INFORMASI NILAI, yaitu fasilitas bagi para mahasiswa untuk melihat nilai-nilai dan informasi 

lainnya yang bersifat personal untuk masing-masing mahasiswa, seperti Absensi, 

Pelanggaran, Prestasi, Status Pembayaran Uang Sekolah, dan sebagainya seperti yang telah 

diinformasi kan di atas, tergantung setting yang dilakukan oleh Sekolah / Universitas. 
 

 SCHEDULE / AGENDA, yaitu fasilitas REMINDER untuk semua dosen dan siswa untuk 

mengingatkan mereka mengenai suatu hal, misalkan jadwal ujian, dsb 

 SHARE FILE, yaitu fasilitas bagi dosen dan mahasiswa  untuk memberikan materi belajar dan 

tugas-tugas secara langsung. Fitur ini sangat berguna, mengingat saat ini banyak  dosen 

sudah mengetikkan tugas-tugas dengan menggunakan komputer. Cukup mengupload ke 

MyCampus Bridge Systems, maka para murid sudah dapat men-download-nya. 

 POLLING dan EXAM ONLINE, yaitu fasilitas bagi siswa untuk melakukan Ujian berbasis 

komputer. Fitur ini juga dapat digunakan untuk Survey Dosen, serta Polling Pemilihan Senat. 
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 PSB (Penerimaan Siswa Baru) ONLINE, yaitu fasilitas bagi universitas untuk 

mengimplementasikan Penerimaan SIswa Baru secara online. 

 

 E-LIBRARY, yaitu fasilitas peminjaman buku perpustakaan oleh siswa secara online. 

 

 BLAST EMAIL, yaitu fasilitas bagi universitas untuk memberikan pengumuman melalui 

fasilitas email.  

 

 BELANJA ONLINE / PAYMENT CHANNEL. Kami mnyediakan aplikasi tambahan berupa 

Aplikasi Koperasi, sehingga memudahkan  mahasiswa untuk membeli secara online. 

 

 

4. Aplikasi MyCampus Student Access 

 

MyCampus Student Access Systems adalah fasilitas untuk mahasiswa untuk mengakses seluruh 

informasi yang telah ditetapkan oleh universitas pada fitur MyCampus Bridge Systems, serta fasilitas 

e-Learning yang telah kami sediakan.Aplikasi ini dapat dilihat menggunakan semua jenis handphone, 

laptop dan tablet. Tampilan MyCampus Student Access System sebagai berikut (kami menggunakan 

tampilan yang kami akses menggunakan handphone). 

 

a. WISDOM 

 

Wisdom adalah kata-kata Mutiara / motivasi 

yang akan dilihat oleh siswa. 

 

Yang mengisi kata-kata pada Wisdom ini 

adalah para dosen. 

 

Wisdom ini akan tampil pertama kali, begitu 

siswa melakukan LOGIN. 

 

Siswa dapat melihat-lihat Wisdom lain 

dengan mengklik tombol Next. 

 

Jika sudah, dapat klik tombol Like agar 

masuk ke halaman utama. 
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b. HOME dan MENU APLIKASI 

 

Pada bagian Home, akan tampil 

pengumuman yang bersifat urgent (dapat 

diupload oleh universitas) 

 

Terdapat menu aplikasi pada bagian kiri 

atas, sebagai petunjuk bagi siswa, informasi 

apa yang hendak mereka lihat. 

 
 

c. ATTENDANCE (ABSENSI) 

 

Attendance atau Absensi berisi informasi 

ketidakhadiran siswa. 

 

Sumber data absensi ini diambil dari 

MyCampus Academic Software. 
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d. SCHEDULE (KALENDER AKADEMIK) 

 

Scheduleberisi informasi kalender akademik, 

seperti jadwal Quiz / Test, serta jadwal 

kegiatan-kegiatan universitas lainnya. 

 

Yang mengisi informasi ini adalah dosen, 

serta petugas Tata Usaha. 

 
  

 

 

 

 

e. REMINDER (PENGINGAT) 

 

Reminder berisi informasi “hal-hal” yang 

perlu diingatkan untuk siswa.  

 

Umumnya yang menggunakan fasilitas ini 

adalah bagian keuangan, untuk 

mengingatkan siswa yang belum melakukan 

pembayaran uang kuliah. 
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f. INVOICE  (TAGIHAN) 

 

Invoice berisi informasi  tagihan, baik yang 

sudah dibayar maupun yang belum dibayar.  

 

Data diperoleh secara otomatis dari 

MyCampus Academic Systems dan 

MyCampus Financial Systems. 

 

Terintegrasi dengan Virtual Account Bank. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

g. SCORE (NILAI ULANGAN) 

 

Score berisi informasi nilai-nilai Quiz, Test, 

Final Exam. 

 

Terdapat dashboard yang menyimpulkan 

nilai rata-rata dari siswa bersangkutan, 

sehingga siswa sudah mengetahui 

“kemampuan” dirinya. 

 

Sumber data diperoleh langsung dari 

MyCampus Academic Systems. 
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h. STUDY  (MATERI E-LEARNING) 

 

Study berisi informasi materi-materi belajar 

dari masing-masing dosen.  

 

Dosen dapat mengupload file, atau dapat 

juga memberikan LINK dari internet, 

misalkan link dari YOUTUBE, FACEBOOK, dan 

sebagainya.  

 

Dosen harus menggunakan aplikasi 

MyCampus Bridge Systems untuk 

mengupload materi-materi belajar ini. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. MERIT (PRESTASI) 

 

Merit berisi informasi prestasi yang pernah 

dilakukan oleh siswa. 

 

Sumber data diperoleh langsung dari 

MyCampus Academic Systems. 
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j. DEMERIT  (PELANGGARAN) 

 

Demerit berisi informasi pelanggaran yang 

pernah dilakukan oleh siswa.  

 

Sumber data diperoleh langsung dari 

MyCampus Academic Systems. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k. TEACHER PROFILE (PROFIL GURU) 

 

Teacher Profile berisi informasi umum 

mengenai guru / dosen, termasuk mata 

pelajaran / mata kuliah yang diajar. 

 

Sumber data diperoleh langsung dari 

MyCampus Academic Systems. 
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l. LOST & FOUND (BARANG KETINGGALAN) 

 

Lost & Found berisi informasi barang-barang 

yang tertinggal / tercecer pada lingkungan 

kampus. 

 

Para dosen / karyawan dapat langsung 

mengupload foto dengan menggunakan 

aplikasi MyCampus Bridge Systems. 

 

 
 

 

m. PURCHASE / PAYMENT (BELANJA ONLINE) 

Purchase adalah fitur yang sedang dikembangkan bekerja sama dengan Bank.  
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BAGIAN B 

LEBIH RINCI TENTANG PEMBUKUAN 

 

 

Selain sistem untuk administrasi kampus, kami juga menyediakan Sistem Keuangan, yang akan 

mempermudah monitoring keuangan universittas. Kami menyebut sistem ini dengan MyCampus 

Financial Systems”. 

 

Penggunaan Financial Systems akan sangat bermanfaat dalam beberapa hal sebagai berikut : 

 Efektif, karena seluruh Jurnal akan dilakukan secara otomatis (tidak perlu jurnal secara manual) 

untuk 80% kerumitan di universitas dalam hal berikut : Pembayaran Uang Kuliah dari Siswa, 

Biaya Gaji, Penyusutan Aktiva Tetap dan eBudgeting. Sisa 20 % nya tetap dilakukan Jurnal 

Manual, seperti Pembayaran listrik, air, telepon, dan biaya-biaya lainnya. 

 Efisien, tidak memerlukan tim akunting yang besar, karena semua jurnal dilakukan secara 

otomatis. 

 

Terdapat 5 (lima) sistem untuk yayasan, yaitu : 

 

1. General Ledger Systems 

2. HRD Systems (Human Resources) 

3. Fixed Assets Systems (Aktiva Tetap) 

4. E-Budgeting Systems (Rencana Anggaran dan Pendapatan) 

5. Point Of Sales Systems (Koperasi Sekolah) 

 

Penjelasan masing-masing modul akan dijelaskan di bawah ini 

 

1. GENERAL LEDGER SYSTEMS 

General Ledger adalah aplikasi akuntansi, sehingga tim keuangan dapat menghasilkan laporan 

berupa Neraca dan Rugi Laba secara realtime. Disertai pula dengan Laporan Cash Flow, sehingga 

memudahkan tim keuangan untuk mengetahui asumsi pendapatan dan biaya untuk masa beberapa 

bulan ke depan. 

 

Fitur-fitur yang ada pada aplikasi GL : 

 

a. Setting Chart Of Account dapat diatur sendiri oleh Yayasan. 

b. Setting Branch / Unit-unit sekolah dapat ditambah sendiri oleh Yayasan. 

c. Pencatatan jurnal umum secaran manual.  

d. Saldo Neraca dan Rugi Laba secara realtime. 

e. Aplikasi ini terintegrasi penuh dengan Academic Systems, sehingga pendapatan uang kuliah 

akan langsung dibukukan. Proses ini amat penting, karena kemungkinan selama ini software 

akuntansi yang dimiliki tidak terintegrasi, sehingga pembayaran Virtual Account yang dilakukan 

oleh siswa, harus dibukukan secara manual oleh pihak Yayasan. Dengan GL MyCampus, maka 

begitu terjadi pembayaran Virtual Account oleh siswa, langsung dibukukan secara otomatis, 

sehingga Neraca dan Rugi Laba dapat langsung terlihat (realtime). 
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f. Tampilan Neraca dan Rugi Laba secara Konsolidasi (Gabungan) dan Break Down per Cabang. 

Kami yakin, selama ini universitas hanya memiliki Neraca secara Konsolidasi saja. Khusus di 

kami, dapat dilihat secara breakdown maupun konsolidasi. Di bawah ini adalah contoh 

tampilannya. 

 

 
Laporan Laba / Rugi Konsolidasi  (Gabungan) 

 

 
Laporan Laba / Rugi Breakdown per Cabang / Unit Sekolah 
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2. HRD SYSTEMS (Human Resources) 

HRD Sistem adalah aplikasi Kepegawaian yang terintegrasi, dengan fitur-fitur sebagai berikut :  

a. Pengajuan ijin, cuti dan lembur menggunakan sistem e-Form. 

 
 

b. Proses setting gaji tergantung keinginan sekolah. 

 
 

c. Proses Perhitungan Gaji secara otomatis, berdasarkan data dari mesin absensi, serta 

diperhitungkan pemotongan atas uang makan dan keterlambatan sesuai aturan Yayasan. 

 

d. Payroll Systems, yaitu aplikasi penggajian, sudah termasuk perhitungan pajak PPH Pasal 21, 

sehingga memudahkan dalam pembayaran gaji.  
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e. Penjurnalan secara otomatis ke GL. 

 

f. Slip Gaji dalam format PDF / Print.  

 

 

 

 

Kami tekankan lagi, bahwa Aplikasi Payroll Sistem ini terintegrasi dengan General Ledger Systems, 

sehingga langsung dapat diketahui kondisi Neraca dan Laba Rugi secara realtime. 
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3. AKTIVA TETAP SYSTEMS (FIXED ASSETS) 

Aktiva Tetap adalah bagian yang cukup merumitkan, karena jumlah aktiva tetap biasanya cukup 

banyak, bisa mencapai ribuan. Contoh aktiva tetap adalah : 

 

 Gedung 

 Kendaraan 

 Meja dan Kursi 

 Lemari 

 Komputer 

 Printer 

 Dan sebagainya 

 

Yang merepotkan dari aktiva tetap adalah, seluruh aktiva tetap tersebut harus dicatat amortisasi / 

penyusutannya setiap bulan. Pekerjaan penjurnalan ini biasa membutuhkan waktu yang lama, 

karena seluruh aktiva tersebut harus dicatat satu persatu. 

 

Dengan system aplikasi Aktiva Tetap, maka proses penjurnalan cukup menekan satu tombol saja, 

maka seluruh asset yang jumlah nya ribuan tersebut, akan terjurnal secara otomatis 

 

 
 

 

4. E-BUDGETING SYSTEMS (RAPBS – Rencana Anggaran dan Pendapatan Sekolah) 

E-Budgeting adalah aplikasi perencanaan, yang dapat digunakan yayasan saat menyusun RAPBS.  

 

Ada 3 (tiga) jenis pencatatan di aplikasi ini, yaitu : 

a. E-Budgeting, yaitu pencatatan anggaran dan realisasi berdasarkan rencana kerja dan anggaran. 

b. Non Budget, yaitu pencatatan pengeluaran yang belum ada di anggaran. 
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c. Petty Cash (Kas Kecil), yaitu pencatatan pengeluaran berdasarkan petty cash / kas kecil masing-

masing unit. 

 

FItur-fitur yang ada pada aplikasi ini : 

 Penambahan Kelompok Anggaran yang dapat diatur sendiri oleh yayasan. 

 User Leveling antara pengguna anggaran dengan yang menyetujui anggaran. 

 Melihat anggaran yang telah disetujui, beserta nominal yang disetujui. 

 Integrasi ke kasir, untuk pengeluaran uang. 

 Aplikasi ini terintegrasi dengan General Ledger Systems, sehingga akan dapat diketahui 

Realisasi dari penggunaan anggaran yang bersangkutan. 

 

Contoh gambar tampak di bawah ini : 

 

 
Daftar anggaran yang diajukan dan yang di setujui. Yang nominal nya berbeda, akan diberi warna 

merah. 
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Daftar anggaran dan realisasinya (tampak di sebelah kanan). 

 

 

 
List penggunaan anggaran. 
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5. POINT OF SALES SYSTEMS 

Point of Sales adalah aplikasi penjualan yang dapat digunakan oleh Koperasi / Logistik Kampus, 

untuk mencatat pembelian dan penjualan barang-barang, seperti buku tulis, seragam, topi, dasi, dan 

sebagainya. 

 

Aplikasi ini dapat terintegrasi dengan General Ledger Systems, sehingga langsung dapat diketahui 

kondisi Neraca dan Laba Rugi secara realtime. 

 

Selain itu, seluruh laporan juga sudah tersedia, seperti Laporan Piutang, Laporan Hutang, Stok 

Barang, dan sebagainya. 
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BAGIAN C 

BENEFIT UNTUK SEMUA PIHAK 

 

 

A. BENEFIT UNTUK SEKOLAH / UNIVERSITAS 

 

Benefit untuk universitas : 

 

1. Efektif : Melibatkan seluruh pihak (TU, Dosen, Kesiswaan dan BK), sehingga masing-masing 

bertanggung jawab pada tugas dan tanggung jawab masing-masing. 

 

2. Efisien : Mengurangi beban pekerjaan administrasi hingga 50%. Tanpa Sistem Informasi. 

 

3. Data Ready : Memudahkan saat ada Akreditasi dari Diknas, karena semua data telah tersedia. 

 

4. Go Green, Mengurangi pemakaian kertas hingga 60%. 

 

5. Branding : Meningkatkan citra kampus, karena seluruh nilai-nilai dan informasi lain akan dapat 

diakses oleh mahasiswa. 

 

6. E-Learning : Sekolah sudah mulai dapat mengimplementasikan e-Learning demi kemajuan 

sekolah. 

 

 

B. BENEFIT UNTUK SISWA DAN ORANG TUA 

 

Benefit untuk siswa / orang tua : 

 

1. Mendapatkan informasi secara cepat (nilai, pengumuman, schedule, dan sebagainya). 

2. Implementasi e-Learning antara dosen dan siswa. 

 

 

C. BENEFIT UNTUK DINAS PEMERINTAHAN 

 

1. Benefit untuk Diknas  

Seluruh informasi E-School Management Sistem akan memudahkan DIknas saat melakukan 

Akreditasi, karena seluruh data telah tersimpan dalam bentuk sistem yang terintegrasi. 

 

2. Benefit untuk Dinas Lainnya 

Data E-School Management dapat digunakan Dinas Kependudukan dan DInas Kesehatan 

melakukan analisa terhadap data-data siswa. 
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BAGIAN D 

INTEGRASI DENGAN BCA (BANK CENTRAL ASIA) 

 

Bank Central Asia (BCA) telah memberi kesempatan kepada MyCampus untuk mengintegrasikan 

beberapa fitur perbankan, agar memudahkan pihak universitas dalam hal penyediaan laporan keuangan.  

Terdapat 4 (empat) integrasi yang dikembangkan oleh BCA – MyCampus, yaitu :  

1. Integrasi Virtual Account (VA) Online. 

 

BCA – MyCampus telah selesai membuat API untuk VA Online, sehingga pihak universitas cukup 

mengkonekan MyCampus Student Access dengan fasilitas VA Online ini. Proses pemberian No VA, 

serta penentuan jumlah uang sekolah dicatat menggunakan MyCampus Student Access dan 

otomatis akan konek ke Host BCA, sehingga pihak universitas tidak perlu mengupload data secara 

manual ke Bank BCA. Selain itu, saat terjadi pembayaran oleh mahasiswa, akan otomatis tercatat, 

sehingga Laporan Keuangan akan terupdate secara otomatis. 

 

2. Integrasi Payroll Systems.  

Pada MyCampus Financial Systems, terdapat satu modul yang disebut Sistem Penggajian. Pada 

system tersebut dapat dicatat data gaji, tunjangan, potongan dan sebagainya. Selain fasilitas Jurnal 

Otomatis, aplikasi MyCampus Financial Systems juga telah menyediakan output format untuk 

payroll systems BCA, sehingga pihak HRD tidak perlu membuat file payroll BCA secara manual. 
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3. Blast Email dan E-Statement. 

 

 

MyCampus menyediakan fasilitas Blast Email dan E-Statement. Fungsinya adalah : 

- Pihak universitas dapat mengirimkan invoice tagihan kepada mahasiswa, atau notifikasi 

pembayaran setelah mereka membayar melalui channel BCA. 

- Pihak universitas dapat mengirimkan Slip Gaji dalam bentuk PDF berpassword kepada para 

karyawan. 

- Pihak universitas dapat memanfaatkan fasilitas Blast Email untuk mengirimkan pengumuman, 

ucapan selamat hari raya, dan ucapan selamat ulang tahun kepada siswa. 

 

4. Dalam Proses : Integrasi Payment Gateway.  

Integrasi payment gateway ini menghubungkan antara MyCampus Student Access saat mereka 

melakukan pembelian suatu barang. 
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BAGIAN E 

DOKUMEN HAK CIPTA APLIKASI MYCAMPUS TOTAL SOLUSI 

(SEBAGAI JAMINAN ORISINALITAS APLIKASI MYCAMPUS) 
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BAGIAN F 

HARGA DAN KONTAK PEMASARAN 

 

 
 

Seperti telah disebutkan pada awal proposal ini, bahwa aplikasi MyCampus terdiri dari 4 (empat) bagian 

besar. Masing-masing bagian telah dipetakan modul-modulnya. Adapun khusus untuk Academic 

Software, masih terdiri lagi dari beberapa sub modul. Academic dan Financial akan menjadi HAK milik 

Sekolah / Universitas. 

 

Range harga kami adalah berkisar antara Rp 5.000,- s/d Rp 20.000,- per siswa / bulan (tergantung modul 

yang diinginkan), dan dapat dikomunikasikan lebih lanjut, karena kami memang ada pengabdian untuk 

melayani sekolah dan universitas.  Silakan menghubungi kami : 

 

PT Gemilang Bersama Usaha (GBU) 

MYCAMPUS.ID 

Jalan Taman Parahyangan 1 No 7 - 9 , Lippo Village,  

Kota Tangerang Selatan, 15810, Indonesia 

 

Telp : 021-59491573 

Website : www.mycampus.id 

 

PIC :  

Bp Budi Hartoyo (0818 12 11 89)  

Ibu Liana Susanti (0816 1818 792) 

 

  

http://www.mycampus.id/
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BAGIAN G 

LAMPIRAN REFERENSI TEKNIS SCREENSHOT APLIKASI 

 

 

REFERENSI TEKNIS 

1. Bahasa Pemrograman : 

 Perl 5.0 

 Python 

 PHP 5.0 

 PHP 7.0 

 Javascript 

 HTML 5 

 

2. Database : MySQL atau MariaDB 

 

3. Server :  

 Microsoft Windows Server 2016 

 Linux (khusus beberapa klien tertentu) 

 

4. Front End : 

 PC / Laptop / Smartphone menggunakan browser (semua jenis browser) 

 Aplikasi Smartphone (khusus untuk Student Access saja) 

 

SCREENSHOT APLIKASI 

 

1. Academic Systems 

 

Login 

Aplikasi 
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Dashboard 

/ Main 

Menu 

 
Kegiatan 

Mahasiswa 

 
Laporan 

Pegawai / 

Dosen 
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Setting 

Data 

Keuangan 

 
 

Transkrip 

Nilai 

dengan 

QRCode 

 
 

Perpus- 

takaan 
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2. Financial Systems 

Pengaturan 

Gaji dan 

Proses  

Penggajian 

 
Daftar 

Aktiva 

Tetap 

 
Bukukan 

Penyusutan 

Secara  

Otomatis 
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E-Budgeting 

Sebagai 

Sarana  

Pengeluaran 

Uang 

 
Neraca 

Konsolidasi 

 
Laporan  

Jurnal 

Harian 

Beserta 

History 

Siapa  

Yang Entry 

Data 
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3. Student Access Systems 

 

Wisdom / 

Quotes / 

Kata-kata 

Mutiara 

 
 

 

Dashboard 

 
 

 

Chat 

dengan 

Guru  

Dosen 
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Schedule 

Agenda 

 
 

 

File Sharing 

 
 

 

Informasi 

Nilai, 

Absensi, 

Prestasi, 

Kegiatan, 

dsb 
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4. Survey dan Exam Online 

 

Dashboard 

Survey 

Exam 

Online 

 
 

Editor 

 
 

Report 
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5. PSB Online 

 

Admin  

Dashboard 

 
 

 

Pengaturan 

 

 
 

 

Dashboard 

Calon Siswa 

 
 

 

Integrasi 

dengan 

Bank 
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6. Efilling 

 

Dahsboard 

Dan Menu 

 
 

 

Multi 

Branch 

 
 

 

Auto 

Preview 
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7. Blast Email dan Estatement (PDF berpassword) 

 

a. Editor Body Email 

 
01. Pilih Tempate 

 
02. Template Yang Dipilih 

 
 

03. Modifikasi Warna Background 

 
04. Modifikasi Tulisan 

 
05. Modifikasi Gambar 

 
06. Tampilan Setelah Modifikasi 

 
07. Laporan Pengiriman 

 
08. Email Yang Diterima 
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b. PDF Berpassword 

 
 

 

c. Tracking Email 
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8. Point Of Sale 

01. Pembelian Barang 

 

02. Penjualan Barang 

03. Data Antar Jemput (Bus Sekolah) 04. Jadwal Antar Jemput (Bus Sekolah) 

 

05. Hostel / Asrama 

 

06. Data Pengguna Asrama 

07. Otorisasi Transaksi  08. Laporan Terintegrasi 

 

 


