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Daftar Kegiatan dan PIC 

Kegiatan Action Akses 

Panduan dan 

konsultasi kegiatan 

Community Service 

Hour 

mandiri/kelompok 

 

Konsultasi P2M 

Organisasi 

Kemahasiswaan 

 

Panduan dan 

konsultasi project 

mata kuliah 

Character Building 

 

 
Konsultasi online 

via email 

Website : student.binus.ac.id 

Pengajuan: https://tfi.apps.binus.ac.id/login 
 

BINUS @Kemanggisan:  

sso.kemanggisan@binus.edu 

BINUS @Alam Sutera: 

sso.alamsutera@binus.edu 

BINUS @Senayan : 

 sso.senayan@binus.edu 

BINUS @Bekasi :  

sso.bekasi@binus.edu 

BINUS @Bandung: 

tfi.bandung@binus.edu 

BINUS @Malang: 

tfi.malang@binus.edu 

 
BINUS @ Semarang 

studentaffairs.smg@binus.edu 
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Digital Content Video (5 - 10 Community Service Hours) 
 

Syarat dan Ketentuan: 
 

1. Kegiatan dapat dilakukan secara individu atau kelompok (max . 3 orang) dengan batas 2x kegiatan 
untuk setiap mahasiswa 

2. Tema digital conten video (pilih salah satu): 

- Education, 

- Health, 

- Well Being, dan 

- Environment. 

3. Mahasiswa mengajukan Surat Pengajuan Kegiatan yang dapat di download pada 

https://student.binus.ac.id -> home -> Community Service-> community service guide - 

> mekanisme pemenuhan community service hours 

4. Mengirimkan Surat Pengajuan Kegiatan dan story board serta PPT ke PIC sesuai 

area kampus: 

- Kemanggisan : sso.kemanggisan@binus.edu 
- Alam Sutera : sso.alamsutera@binus.edu 
- Bekasi : sso.bekasi@binus.edu 
- Senayan : sso.senayan@binus.edu 
- Malang : tfi.malang@binus.edu  
- Bandung : tfi.bandung@binus.edu  
- Semarang : studentaffairs.smg@binus.edu  

 

5. Setelah storyboard, PPT di approved, maksimal pengerjaan selama 2 minggu, 

6. Mengirimkan link gdrive melalui email ke PIC sesuai informasi di atas, 

7. Durasi video antara 10 – 20 menit, 

8. Merupakan video pembelajaran, 

9. Video yang dibuat wajib memenuhi syarat dibawah ini: 
- Logo TFI di awal video LOGO TFI 

- Memperkenalkan diri dengan nama lengkap, NIM dan Jurusan setelah logo. 

- Setiap mahasiswa/ kelompok maksimal dapat membuat 2 video  dengan 2 

tema yang berbeda. 

- Mahasiswa diwajibkan memakai jaket almamater 

- Tidak mengandung unsur SARA. 

https://student.binus.ac.id/
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https://drive.google.com/drive/folders/1t6q_w9AR3Qiu3KBtgzZB3L2XmYuHULuj?usp=sharing


- Digital content original, bukan hasil editing dari digital contentyang 

sudah ada. 

- Lampirkan referensi di akhir video  

 

 



Lampiran Story Board 
 
 
 

Judul Digital Content: 
 

Tujuan Digital Content: 
 
 
 
 
 

 

 
 

" Dapat menambah kan scene sesuai dengan kebutuhan” 
 
 
Lampiran PPT terkait bahan yang disampaikan melalui video 
 

PPT yang dilampirkan, wajib memiliki: 
 

- Topik 

- Identitas 

- Learning outcomes 

- Sumber 

- Isi 

- Kesimpulan 

- Penutup 



Skema pengajuan kegiatan Digital Content: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Pembuatan Tempat Cuci Tangan/ Wastafel  

(5 Community service hours) 
 

1. Membuat dan mengirimkan surat pengajuan kegiatan yang berisikan nama anggota, lokasi kegiatan dan 

foto awal pada saat survey lokasi ke email SSO. Kegiatan boleh dilakukan secara berkelompok (max . 3 

orang) 

2. Tempat kegiatan merupakan sarana umum atau fasilitas yang benar-benar membutuhkan 

3. 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) 

4. Membuat laporan  kerja yang berisikan : 

- 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) 

5. Setiap mahasiswa hanya dapat mengerjakan 1 project Pembuatan Tempat Cuci Tangan / Wastafel. 

 

Pembuatan Lubang Biopori (5 Community service hours) 
 

1. Membuat dan mengirimkan surat pengajuan kegiatan yang berisikan nama anggota, lokasi kegiatan dan 

foto awal pada saat survey lokasi ke email SSO. Kegiatan boleh dilakukan secara berkelompok (max . 3 

orang) 

2. Tempat kegiatan merupakan saran atau fasilitas umum (boleh taman kota/halaman sekolah yang 

membutuhkan) tidak boleh halaman / pekarangan rumah, baik pribadi atau orang lain 

3. Untuk pembuatan lubang biopori ini kelompok diharuskan untuk bekerjasama/melibatkan masyarakat 

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

4. Membuat 5 Lubang Biopori 

5. PERHATIKAN FAKTOR KEAMANAN, dengan menanyakan  kepada penanggung jawab lokasi kondisi 

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

6. Membuat laporan  kerja yang berisikan : 

- Kata Pengantar 

- Latar Belakang Kegiatan (maksud dan tujuan) 

- Informasi lokasi kegiatan (membuat sebanyak 5 lubang biopori, di buktikan dengan foto) 

- Rincian biaya 

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

- Dokumentasi kegiatan 

7. Setiap mahasiswa hanya dapat mengerjakan 1 project Pembuatan lubang biopori. 



8. Panduan membuat lubang biopori dapat diakses di: 

https://issuu.com/dkv.sod.binus/docs/buku_panduan_biopori_w_logo/1 

 

Penanaman Bibit Pohon (5 Community service hours) 
 

1. Membuat dan mengirimkan surat pengajuan kegiatan yang berisikan nama anggota, lokasi kegiatan dan 

foto awal pada saat survey lokasi ke email SSO. Kegiatan boleh dilakukan secara berkelompok (max . 3 

orang) 

2. Tempat kegiatan merupakan saran atau fasilitas umum (boleh taman kota/halaman sekolah yang 

membutuhkan) tidak boleh halaman / pekarangan rumah, baik pribadi atau orang lain  

3. Untuk penanaman pohon ini kelompok diharuskan untuk bekerjasama/melibatkan masyarakat sekitar 

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

4. Menanam sebanyak 5 bibit pohon (untuk jenis pohon dikonfirmasikan ke penanggung jawab lokasi) 

5. PERHATIKAN FAKTOR KEAMANAN, dengan menanyakan  kepada penanggung jawab lokasi kondisi 

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

6. Membuat laporan  kerja yang berisikan : 

- Kata Pengantar 

- Latar Belakang Kegiatan (maksud dan tujuan) 

- Informasi lokasi kegiatan (menanam sebanyak 5 buah bibit pohon, di buktikan dengan foto) 

- Rincian biaya 

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

- Dokumentasi kegiatan 

7. Setiap mahasiswa hanya dapat mengerjakan 1 project Pembuatan Penanaman Bibit Pohon 

 

 

 

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. 

 
SYARAT WAJIB BIBIT POHON: 
 
Memiliki tinggi minimal 60cm (dihitung dari pucuk hingga dasar wadah bibit. 

https://issuu.com/dkv.sod.binus/docs/buku_panduan_biopori_w_logo/1


Bibit pohon wajib ditanam di dalam tanah. 
 
 
 
 
 
 

Pengajuan Proposal Sosial Project Mandiri 

 
1. Mahasiswa dapat mengajukan kegiatan mandiri baik yang dilakukan secara individu dan/atau kelompok 

dan/atau mengikuti kegiatan sosial diluar kampus lainnya, 
2. Kegiatan yang diajukan tidak boleh bersifat donasi, atau berkegiatan ditempat yang berbayar 

(Contohnya mengajar di tempat les), 
3. Pembuatan proposal meliputi: 

- Kata Pengantar 
- Latar Belakang Kegiatan dan penyelenggara kegiatan (maksud dan tujuan) 
- Daftar Anggota Pelaksana 
- Lokasi kegiatan 
- Tanggal kegiatan  
- Rincian detail kegiatan 
- Rincian biaya (Jika ada) 

4. Mengajukan proposal ke TFI melalui email TFI sesuai region perkuliahan(Minimal 1 bulan sebelum 

kegiatan dimulai) 

5. Proposal yang diajukan disetujui oleh TFI 

6. Implementasi kegiatan 

7. Membuat laporan kegiatan yang berisikan : 

- Kata Pengantar 

- Latar Belakang Kegiatan (maksud dan tujuan) 

- Informasi lokasi kegiatan 

- Rincian kegiatan yang sudah dilakukan 

- Dokumentasi kegiatan 

- Surat keterangan dari penyelanggara/ penanggung jawab lokasi kegiatan 

- Rincian biaya (Jika ada) 

8. Kegiatan yang lebih dari 6 bulan sejak selesai tidak dapat dilaporkan dan diterima. 

 


