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Hai, kami

Kampusa merupakan sebuah platform berbentuk 
aplikasi mobile dan aplikasi web yang akan 
mengintegrasikan berbagai kebutuhan 
penggunanya.

Kampusa!



Visi

Misi

Menjadi penyedia teknologi dengan inovasi 
terintegrasi untuk menghasilkan produk 

menyenangkan yang bermanfaat dan memberi 

dampak dalam kehidupan penggunanya.

● Menghadirkan aplikasi utilitas dengan fitur-fitur 

yang terintegrasi untuk mendukung mahasiswa 

dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

● Menjadi rekan teknologi yang profesional, 

modern, dan solutif untuk organisasi mahasiswa 

di Indonesia.

● Menyediakan platform publikasi acara untuk 

mahasiswa yang efisien dan memudahkan.

● Menjadi titik temu bagi mahasiswa, organisasi 

mahasiswa, dan penyelenggara event.
●



Our Values

Integrated

One for you, one for all.
Menghubungkan dan mengaitkan beragam fitur untuk 
menghadirkan kemudahan. Semuanya menjadi satu 
untukmu, dan untuk semua pengguna aplikasi Kampusa.

Innovative

Introducing you to a new way
to do lotta things at once!
Kampusa melangkah dari ide baru yang ingin membantu 
memudahkan orang banyak melalui teknologi. Kami akan 
terus berkembang dengan inovasi-inovasi baru, demi 
menghadirkan yang terbaik untukmu!

Fun

Don’t let anything stop you from having fun!
Pengalaman pengguna adalah hal yang utama. Di Kampusa, 
seluruh pengguna akan mendapat pengalaman yang sama: 
menyenangkan, mudah diakses, dan tepat guna.

Modern

Modern Problems need modern solutions.
Dunia bergerak semakin cepat dan dinamis. Beragam 
tantangan menuntut semua orang untuk segera menemukan 
solusi pada berbagai situasi. Di sinilah Kampusa, hadir 
sebagai jawaban dari ragam tantangan masa kini yang 
sedang kamu hadapi.



Now you can see the full picture.
Kampusa is  your missing puzzle pieces!



Kampusa akan menghubungkan para mahasiswa,
organisasi, dan penyelenggara event untuk memenuhi
  tiap keping kebutuhan mereka.



Our Services
Dear mahasiswa,
Kami paham betul semangat kalian yang sedang 
membara. Padat merayap sudah jadi teman 
dekat: kuliah, rapat, juga seminar atau lomba

Lewat fitur My Activity, kamu bisa mengelola semua 
jadwalmu di aplikasi Kampusa. Jadwal ini bisa 
diintegrasikan juga bareng organisasi atau kelompok 
yang kamu ikuti.

Eh, jangan khawatir soal update terkini. Di Timeline, 
kamu akan mendapat berita terbaru soal organisasi 
kampusmu. Serunya lagi, kamu juga bisa mencari dan 
melihat event-event menarik yang tersedia di fitur 
Event.

Mau daftar ini atau itu, semua pilihan ada di tanganmu!



Our Services
Halo, organisasi kampus & 
penyelenggara event!

Publikasi event belum pernah semudah ini 

sebelumnya. Di Kampusa, semua tersedia dan bisa 

dilakukan dalam satu platform yang sama.

Please welcome, our Event feature! Fitur ini bisa membantu 

kamu melakukan publikasi dan promosi event kepada seluruh 

pengguna aplikasi Kampusa. Beritahu mereka setiap detail dari 

event yang telah disusun sedemikian rupa. Ah iya, kamu juga 

bisa melacak aktivitas event mulai dari penjualan, hingga 

statistik unggahan.

Psst, kami juga punya fitur khusus untuk organisasi kampus! 

Ada Custom Features yang bisa menampilkan aplikasi 

organisasimu di Kampusa. Lewat fitur ini, akan ada lebih 

banyak orang yang bisa mengakses aplikasi organisasimu.





Contact Us

https://kampusa.id

temuiindonesia@gmail.com


