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Permasalahan di Pesantren

Pondok Pesantren adalah sebuah lingkungan (wadah) untuk santri yang di desain dengan
aturan dan kebijakan tertentu. Hal ini tentu ada batasan kepada seluruh kegiatan di dalamnya.
Salah satunya adalah transaksi keuangan dan pembayaran, sebagai contoh : uang saku santri
Dalam prakteknya, Uang Saku Santri akan di atur oleh pengurus baik jumlahnya maupun
pendistribusiannya. Setelah itu Santri bebas membelanjakan Uang Sakunya di Koperasi Pondok
maupun di lingkungan sekitar.
Terkait hal ini sering kita dapati :
Laporan uang hilang oleh santri
Pencatatan pendistribusian uang saku yang kurang rapih
Kesulitan melaporkan penggunaan uang saku santri ke orang tua/wali santri
Kesulitan pelacakan dan riwayat transaksi dan pendistribusian uang saku yang tidak efektif
Solusi yang ada saat ini:
Menggunakan Kartu ATM atau E-Money untuk pembayaran di Koperasi/Kantin
Menggunakan Kupon/voucher belanja
Dari solusi diatas masih belum menjawab semua kebutuhan pondok pesantren baik dari
keamanan, kepraktisan, biaya hingga kemudahan dari sisi santri, pengurus dan orang tua santri.
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Kartu Santri Digital

Kartu Identitas Santri yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran di lingkungan pesantren
terhubung dengan aplikasi milik orang tua untuk memantau uang saku dan data tagihan santri.
Fitur Kartu Santri
Desain Kartu

Nomor Kartu sebagai Identitas

Pesantren dapat menentukan desain sesuai dengan

Nomor Kartu terdiri dari 16 angka yang

kebutuhan. Kartu di cetak ke bahan PVC standar ATM

digunakan sebagai identitas santri di sistem.

dengan tipe QR Card dan NFC Card.

Transaksi Dengan QR Code

Dilengkapi dengan PIN Transaksi

Setiap kartu santri akan diberikan code QR yang

Setiap kartu memiliki PIN Rahasia yang

terenskripsi,

diperlukan

yang

kantin/koperasi

nantinya
Pesantren

ditunjukan
untuk

di

kasir

melakukan

pembayaran belanja

Terhubung dengan Aplikasi Orang tua
Setiap kartu santri memiliki kartu digital yang dapat
diakses oleh orang tua/wali santri melalui aplikasi
khusus untuk memantau riwayat transaksi dan saldo
santri
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Penggunaan Kartu Santri Digital

Kartu Santri berbasis digital ini dapat digunakan untuk kebutuhan di lingkungan pondok
pesantren sebagai berikut:
Alat Pembayaran di Kantin / Koperasi Pondok Pesantren
Layaknya uang elektronik, kartu santri ini dapat digunakan sebagai alat pembayaran dengan saldo
yang ada di dalam kartu. Saldo ini dapat di isi oleh orang tua melalui aplikasi, diis melalui kantin
maupun top up masal dilakukan oleh pengurus Pesantren melalui aplikasi manajemen kartu santri
digital ini.
Cara transaksi di kantin/kopersi menggunakan kartu santri Digital

Santri datang ke kantin

Kasir memasukan

Kasir melakukan Scan

membawa kartu

produk yang dibeli santri

QR Kartu Santri

di Aplikasi Kasir Cazh
Pos

INPUT PIN KARTU
oleh santri di Tablet/Smartphone Kasir.
Transaksi Sukses

Identitas Tagihan
Pengurus dapat membuat tagihan-tagihan yang ada di Pesantren untuk santri melalui nomor kartu
santri. Kemudian orang tua dapat melakukan pengecekan tagihan melalui aplikasi orang tua maupun
melalui website yang disediakan oleh sistem Kartu Santri Digital.

Pengisian Saldo Kartu Santri
Ada beberapa cara untuk melakukan pengisian saldo kartu santri digital :
Melalui pengurus : pengurus dapat melakukan top up masal melalui sistem manajemen kartu
santri digital.
Melalui kantin : orang tua atau santri sendiri dapat menukarkan uang tunai ke kantin pesantren
dengan saldo kartu santri digital
Melalui Aplikasi Orang Tua : Orang tua dapat melakukan transfer saldo aplikasi ke saldo kartu
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Sistem Manajemen Kartu Santri Digital

Yaitu sistem yang digunakan oleh pondok pesantren untuk pengelolaan data santri, data kartu
dan juga data tagihan serta pengelolaan manajemen Kantin/Koperasi Pesantren.

A. Sistem Manajemen Tagihan
Aplikasi website yang digunakan untuk pengelolaan tagihan-tagihan yang ada di Pesantren.
Fitur aplikasi :

Anggota

Akses Multi Lembaga

Penambahan data santri, pengelompokannya, dan data

Jika pesantren berinduk kepada yayasan dan memiliki

santri aktif/tidak aktif

banyak instansi pendidikan, dan laporan akan terpusat

Sistem tagihan

Absensi

Penambahan tagihan baru, pengkategorian tagihan,

Sistem absensi untuk kegiatan belajar mengajar di

laporan

pesantren

pembayaran

(tunai/non

tunai),

Laporan

tunggkan, status tagihan.

Pendaftaran Siswa/Santi Online (PPDB)

Multi Chanel Pembayaran

Fitur untuk penerimaan santri baru melalui website

Tagihan dapat dibayar melalui : Mandiri, BRI, BNI,

yang terhubung dengan biaya pembayaran otomatis.

Alfamart, Kantin & Aplikasi Orang tua
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B. Sistem Manajemen Toko
Aplikasi untuk pengelolaan kantin / koperasi pondok pesantren
Fitur aplikasi :

Aplikasi Kasir
Pencatatan

penjualan

Laporan Penjualan
produk,

manajemen

stok,

Laba/Rugi, Transaksi penjualan, Produk paling laku,

manajemen karyawan toko, pencatatan pengeluaran

Omset harian, metode pembayaran, pembelian oleh

dan rekap

pelanggan & pengeluaran.

Toko Online

Tersedia export masing-masing laporan excel.

Pondok pesantren dapat menjual produk yang ada di

Bayar Tagihan

koperasi / kantin melalui website maupun akan tampil

Tagihan yang ada di pesantren dapat dibayar melalui

di aplikasi orang tua.

kantin/kopontren

Topup, Penarikan saldo Kartu
Kantin/kopontren dapat melayani topup saldo kartu
santri & pencairan saldo kartu ke tunai

Pulsa & PPOB
Kantin/kopontren dapat melayani pembelian pulsa,
PDAM, Tagihan Listrik, Indihome, topup e-wallet, Paket
Internet, dan Leasing
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B. Aplikasi Wali Santri / Orang Tua

Bayar Tagihan
Orang tua dapat melihat tagihan pesantren yang ada
melalui aplikasi & membayarnya menggunakan saldo
aplikasi, Alfamart, Virtual Account Bank (Mandiri, BRI,
BNI)

Transfer Saldo ke Kartu Santri
Orang tua dapat mengisi saldo kartu melalui aplikasi,
dan sebaliknya bisa tarik saldo kartu ke aplikasi

Riwayat Transaksi
Orang

tua

dapat

melihat

detail

transaksi

pemmbelanjaan kartu anak mulai dari : nominal, produk
yang dibeli, dan lokasi kantin secara realtime

Ganti PIN
Orang tua dapat mengganti PIN kartu anak secara
berkala untuk keamanan

Multi Kartu
Dalam satu aplikasi, orang tua bisa menambahkan lebih

Absensi
Orang tua dapat melihat daftar hadir siswa secara

dari 1 kartu santri baik di lembaga sama maupun
berbeda

realtime

Belanja Online

Raport Online

Orang tua dapat melakukan order produk yang dijual

Orang tua dapat melihat raport siswa

oleh kopontren melalui aplikasi

Limitasi Saldo

Pulsa & PPOB

Orang tua dapat mengatur limit penggunaan uang saku

Tersedia fitur pembelian pulsa, Tagihan listrik, PDAM,

harian

BPJS, Telkom, Leasing dan Paket Data
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PROSES KERJASAMA

Alur Proses Kerjasama

1

2

MOU

On Boarding

3
LIVE

(Setting Server, Pencetakan Kartu,
Pelatihan)
Keterangan
1. Penandatangan kerjasama dan skema kerjasama
2. Cazh melakukan pengaturan sistem agar layanan kartu santri terkait tagihan dapat di tampilkan di
aplikasi Cazh Kasir & Aplikasi Orang tua. Termasuk pengumpulan data Santri dan pencetakan kartu
santri.
3. Setelah dilakukan pelatihan dan uji coba, Layanan siap digunakan dan dapat di publikasikan
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PENUTUP

Demikian yang dapat kami sampaikan terkait
produk, peluang dan kerjasama yang dapat
dilakukan antara PT. Cazh Teknologi Inovasi
dengan Pesantren terkait dengan kartu santri.
Kami berharap dengan adanya kerjasama ini
dapat memberikan manfaat yang baik untuk
Pesantren dan Perusahaan.
Sekian dan terima kasih.

Hormat Kami
PT. Cazh Teknologi Inovasi

Muh. Arif Mahfudin
Direktur
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