
Mekanisme Pemenuhan Jam Community Service. 

Untuk memenuhi Jam Community Service (Jam Comserv) mahasiswa dapat melakukan salah satu aktifitas kegiatan 

sosial, antara lain : 

1. Pembuatan Tempat Cuci Tangan 

2. Pembuatan Lubang Biopori 

3. Penanaman Bibit Pohon 

4. Pembuatan Digital Content 

5. Volunteer Kegiatan TFI 

 

Dengan ketentuan sebagai berikut : 

 

1. Pembuatan Tempat Cuci Tangan (10 jam Comserv) 

a. Membuat surat pengajuan kegiatan yang berisikan nama, nim, jurusan anggota, lokasi kegiatan dan foto 

awal pada saat survey lokasi Kegiatan dapat dilakukan secara berkelompok (max . 6 orang). Surat 

pengajuan dapat dikirimkan ke TFI melalui email sesuai domisili masing-masing di: 

volunteertfi@gmail.com / volunteertfi.alsut@gmail.com . 

b. Tempat kegiatan merupakan tempat umum (bukan lahan pribadi)  yang memiliki kebutuhan akan sarana 

tersebut. 

c. Untuk pembuatan tempat cuci tangan ini kelompok diperkenankan untuk bekerjasama dengan tenaga ahli 

(tukang batu, dll) namun didalam proses pengerjaannya mahasiswa tetap harus berperan aktif ikut 

membantu pekerjaan tersebut (dinyatakan dengan bukti foto) 

d. Membuat laporan  kerja yang berisikan : 

-. Sampul (nama kegiatan, nim, nama, jurusan) 

-. Kata Pengantar 

-. Latar Belakang Kegiatan (maksud dan tujuan) 

-. Informasi lokasi kegiatan 

-. Rincian biaya 

-. Surat serah terima yang dikeluarkan oleh sekolah yang bersangkutan (berstempel) 

-. Dokumentasi kegiatan (sebelum/sesudah dan pada saat melakukan kegiatan) 

-. Laporan dibuat minimal 10 lembar 

 

2. Pembuatan Lubang Biopori (10 jam Comserv) 

a) Membuat surat pengajuan kegiatan yang berisikan nama, nim, jurusan anggota, lokasi kegiatan dan foto 

awal pada saat survey lokasi Kegiatan dapat dilakukan secara berkelompok (max . 6 orang). Surat 

pengajuan dapat dikirimkan ke TFI melalui email sesuai domisili masing-masing di: 

volunteertfi@gmail.com / volunteertfi.alsut@gmail.com. 

 

b) Tempat kegiatan merupakan tempat umum (bukan lahan pribadi)  yang memiliki kebutuhan akan sarana 

tersebut. 

c) Untuk pembuatan lubang biopori ini kelompok diharuskan untuk bekerjasama/melibatkan masyarakat 

sekitar (tukang kebun/penjaga taman/RT/RW setempat, dll,dinyatakan dengan bukti foto) 

d) Membuat 10 lubang biopori yang sesuai dengan ketentuan umum lubang biopori. 

e) PERHATIKAN FAKTOR KEAMANAN, dengan menanyakan  kepada penanggung jawab lokasi 

kondisi lokasi apakah diarea tersebut terdapat jaringan listrik, pipa gas, saluran air minum, dll 

f) Membuat laporan  kerja yang berisikan : 

-. Sampul (nama kegiatan, nim, nama, jurusan) 
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-. Kata Pengantar 

-. Latar Belakang Kegiatan (maksud dan tujuan) 

-. Informasi lokasi kegiatan 

-. Rincian biaya 

-. Surat serah terima yang dikeluarkan oleh sekolah yang bersangkutan (berstempel) 

-. Dokumentasi kegiatan (sebelum/sesudah dan pada saat melakukan kegiatan) 

-. Laporan dibuat minimal 10 lembar 

 

 

 

 

3. Penanaman Bibit Pohon (10 jam Comserv) 

a) Membuat surat pengajuan kegiatan yang berisikan nama, nim, jurusan anggota, lokasi kegiatan dan foto 

awal pada saat survey lokasi Kegiatan dapat dilakukan secara berkelompok (max . 6 orang). Surat 

pengajuan dapat dikirimkan ke TFI melalui email sesuai domisili masing-masing di: 

volunteertfi@gmail.com / volunteertfi.alsut@gmail.com. 

b)  Tempat kegiatan merupakan tempat umum (bukan lahan pribadi)  yang memiliki kebutuhan akan sarana 

tersebut.  

c) Untuk penanaman pohon ini kelompok diharuskan untuk bekerjasama/melibatkan masyarakat sekitar 

(tukang kebun/penjaga taman/RT/RW setempat, dll,dinyatakan dengan bukti foto) 

d) Menanam sebanyak 15 bibit pohon (untuk jenis pohon dikonfirmasikan ke penanggung jawab lokasi) 

e) PERHATIKAN FAKTOR KEAMANAN, dengan menanyakan  kepada penanggung jawab lokasi 

kondisi lokasi apakah diarea tersebut terdapat jaringan listrik, pipa gas, saluran air minum, dll 

f) Membuat laporan  kerja yang berisikan : 

-. Kata Pengantar 

-. Latar Belakang Kegiatan (maksud dan tujuan) 

-. Informasi lokasi kegiatan (menanam sebanyak 15 pohon, di buktikan dengan foto) 

-. Rincian biaya 

-. Surat serah terima yang dikeluarkan oleh kepala wilayah/penanggung jawabsetempat (berstempel) 

-. Dokumentasi kegiatan 

-. Laporan dibuat minimal 10 lembar 

 

 

JENIS POHON YANG DIPERBOLEHKAN UNTUK DITANAM : 

(POHON BERKAMBIUM) 

CONTOH : 1. POHON BUAH 

2. POHON HIAS 

3. POHON PENEDUH 

 

 

JENIS POHON YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN UNTUK DI TANAM : 

“SEGALA JENIS POHON SAYUR-SAYURAN, BUNGA-BUNGA’AN DAN OBAT-OBATAN. 

 

 

 

4. Digital Content ( 5 jam Comserv) 

a) Membuat surat pengajuan kegiatan yang berisikan nama, nim, jurusan anggota, serta story board dari 

Digital Content yang akan dibuat. Kegiatan dapat dilakukan secara berkelompok (max . 3 orang). Surat 

pengajuan dapat dikirimkan ke TFI melalui email di: volunteertfi@gmail.com. 
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b) Lama pengerjaan 2 minggu setelah storyboard approved, kemudian koordinasi  dengan TFI Staf untuk 

finalisasi konten, rentang waktu finalisasi 1 minggu. 

c) Durasi video antara 3 – 5 menit. 

d) Ruang lingkup video bersifat edukasi. Dengan materi dari PAUD – SMA. Sesuai dengan pilihan. 

e) Tema Video dapat berupa: 

 Education 

 Health 

 Well Being 

 Environtmental 

f) Video yang dibuat wajib memenuhi syarat dibawah ini: 

 Mendapat persetujuan untuk pembuatan video dari staff TFI. 

 Tidak mengandung unsur SARA. 

 Digital content original, bukan hasil editing dari digital content yang sudah ada. 

 Logo TFI dan logo Binus Univ di awal video. 

 Credit.  

g) Mengirimkan hasil video dalam bentuk link yang dapat diakses oleh TFI ke volunteertfi@gmail.com 

 

 

5. Volunteer Kegiatan TFI (jam Comserv sesuai dengan bobot acara yang 

diadakan) 

Untuk menjadi volunteer dalam kegiatan TFI ataupun kegiatan lainnya, dapat 

dicek di: student.binus.ac.id -> home -> voluntary -> event volunteer 

registration 

 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN DAN TETAP SEMANGAT 
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