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RINGKASAN PROYEK 

(PROJECT SUMMARY) 

 

Kolaborasi kegiatan sosial antara perguruan tinggi, mitra dan masyarakat dibutuhkan untuk 
mendukung pembangunan berkelanjutan oleh karenanya dibutuhkan media informasi yang 
transpran, cepat dan mudah serta merata ke seluruh pelosok Nusantara. Untuk saat ini masing-
masing organisasi memiliki kegiatan sosial dengan pendanaan dan sumberdaya manusia yang 
terbatas sehingga belum mencapai pembangunan berkelanjutan secara optimal. Maka dari itu,  
dibutuhkan desain situs yang mampu menyediakan digital content yang dapat diakses setiap saat dan 
dikelola oleh BINUS dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, sedangkan mitra BINUS dapat 
menyediakan dana pengembangan untuk mendukung setiap kegiatan yang diterbitkan melalui 
website tersebut. 
 
Keyword: website, masyarakat, partner dan pembangunan berkelanjutan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Latar Belakang Proyek (Background of the project) 

Sejak tahun 2014 Universitas Bina Nusantara telah memiliki center untuk mendukung kegiatan 
Pengabdian Pada Masyarakat (P2M) dengan nama Community Development Academic. UBinus 
mencanangkan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dosen maka setiap dosen bertugas 
untuk melakukan Catur Dharma yakni, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, serta 
pengembangan diri. Sebagai salah satu aspek catur dharma, dosen di Binus diharapkan ikut serta 
membangun masyarakat, dan dalam waktu bersamaan dapat meningkatkan kualitas dosen 
sesuai keahliannya dan memberikan manfaat yang tidak tunggal yakni bermanfaat dalam 
mengembangkan pengetahuan mahasiswa berdasarkan kasus di lapangan. 

UBinus mendorong terjadinya transfer inovasi dan teknologi kepada masyarakat yang berguna 
bagi pembangunan ekonomi bangsa Indonesia dan mengembangkan penelitian yang bermanfaat 
bagi pertumbuhan pengetahuan dan wawasan bangsa di dunia. Oleh karenanya UBinus 
membentuk Center Community Academic  untuk mempampukan synergi antara masyarakat, 
akademis dan institusi lainnya bekerjasama menumbuhkan dan mengembangkan seluruh lapisan 
masyarakat dalam mempertahankan Ketahanan Nasional. 

UBinus mendorong dosen untuk melakukan kegiatan yang mampu memberikan solusi bagi 
masyarakat serta meningkatkan martabat bangsa dan melestarikan budaya dan sumber daya 
alam. UBinus memberikan keleluasaan bagi dosen untuk memberikan solusi kepada persoalan 
masyarakat melalui kajian kajian akademik. CDA bertugas untuk memfasilitasi kegiatan terkait 
dengan tanggungjawab sosial Universitas Bina Nusantara terhadap komunitas di lingkungannya. 

Dalam melaksanakan P2M, dosen diarahkan untuk melakukan PKM multidisiplin baik dalam 
lembaga sendiri maupun luar lembaga. Untuk kerjasama PKM yang melibatkan institusi di luar 
lembaga BINUS University,  maka proses pembuatan dokumen kerjasama akan melalui Binus 
Collaboration Center dan pengecekan legalitas akan dilaksanakan di bagian General Affair & Legal 
BINUS University. 

Tujuan utama dalam kerjasama PKM adalah untuk memperluas jejaring (network) ke komunitas 
dari para dosen BINUS University dengan mitranya di luar baik secara nasional maupun 
internasional sehingga akan tercipta pemanfaatan sumberdaya dan fasilitas bersama antar 
lembaga secara berkesinambungan. Selain itu dengan adanya kerjasama ke Komunitas ataupun 
instansi lain juga akanmeningkatkan pengakuan internasional (international recognition) atas 
kinerja lembaga maupun dosen sendiri sebagai akademisi. 

 

 

 

 

 

 

 



Kondisi Terkini CDA 

STRENGTH 
 
•  > 30 Prodi.  

• SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal)  

• KPI FM Catur Dharma -PPM 

• SAT (Student Activity Transcript) 30 point, 

20 hours community Service, 3+1 

 

WEAKNESSES 
 
• Sustainability 

• Impact evaluation 

• FM practitioner -Less Contribution 

• Time management : 50 hours/FM/smt 

 

THREAT 
 
• Government role 

• Sustainable investment Funds 

• Commitment of society  

• PPM area. 

 

OPPORTUNITY 
 
• Volunteer Local & International  

• Partnership 

• Binus Image 

• CSR Award & Grant 

 
 

 

Kondisi Yang Diinginkan 

Pengabdian Pada Masyarakat (P2M) direncanakan, dimonitor serta dilaporkan, baik 
jangka pendek maupun jangka panjang mengacu kepada Roadmap Community 
Development tahun 2010 sampai dengan 2020, RPJMN, Nawacita, SDGs  sehingga 
terjadi kesinambungan yang dapat berguna bagi dosen secara keilmuan maupun sikap, 
serta bagi masyarakat yang memerlukannya. Informasi kegiatan diusulkan oleh CDA 
(Community development Academic) di awal tahun dan didiskusikan bersama 
pelaksanaannya yang diatur oleh CDA yang terjadwal disesuaikan dengan kepentingan 
waktu dan harapan komunitas, mitra dengan mempertimbangkan biaya, waktu dan 
kapasitas dosen serta mahasiswa Binus. Proses penyampaian jadwal kegiatan seharusnya 
dilakukan secara terencana dengan waktu persiapan tiga bulan sebelum kegiatan sehingga 
dosen-dosen pengabdi dapat berpeluang mendapatkan pendanaan sponsor dari mitra dan 
mempersiapkan pengukuran kapasitas peserta sebelum kegiatan. Proses kolaborasi partner 
binus dan masyarakat membutuhkan dukungan website yang transparan, mudah diakses 
oleh masyarakat luas, mampu menyediakan digital content, informasi kegiatan dan 
memberdayakan sinergi pendanaan dari beberapa organisasi. 

2. Rumusan Masalah (Problem Statement) 

<Gap kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan> 

<The gap between current condition and desired condition> 

1. Publikasi Social Event  

2. Digital Content Free Access 

3. Sponsor fundraising Sponsorship 

 

 



3. Tujuan dan Manfaat (Goal and Benefit) 

Berikut ini adalah tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan adanya proyek ini dan 

memecahkan permasalahan yang ada: 

1. Semua kegiatan PPM yang dilakukan oleh dosen dapat terpublikasi 

2. Website yang mampu menyediakan digital content yang dapat diakses setiap saat dan 

dikelola oleh BINUS dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, 

3. Memberdayakan seinergi pendanaan dari beberapa organisasi 

 

Adapun manfaat  yang  diperoleh dari proyek ini adalah: 

1. Rekam jejak kegiatan P2M yang dilakukan oleh dosen. 

2. Masyarakat dapat mengakses semua materi yang ada di website.  

3. Proses kolaborasi mitra binus dan masyarakat membutuhkan dukungan website yang 

transparan, mudah diakses oleh masyarakat luas.  



4. Rencana Penerapan Proyek (Project Implementation Plan) 

 

NoK
l Aktivitas 

Agt Sep Oct Nov Dec  

1. Survei Lapangan      Data HasilIdentifikasiMasalah 

2. Perancangan Solusi (Sistem)      
UsulanPemecahanMasalah 

3. Perancangan Layar      

4. Perancangan Prototipe      

Aplikasi 5. Pengembangan Aplikasi      

6. Uji Coba Aplikasi      

7. Pembuatan Manual      Manual 

8. Instalasi Aplikasi       

Proyek Terimplementasi 9. Pemeliharaan      

10. EvaluasidanPerbaikan      

 

 

 

 

 

 

 

 

Keluaran/ Output 



 

 
5. Perkiraan Efisiensi Sumber Daya (Resource Efficiency Estimation)  

Sebelum (Before): 

Pada 2017, eMarketer memperkirakan netter Indonesia bakal mencapai 112 juta orang, 

mengalahkan Jepang di peringkat ke-5 yang pertumbuhan jumlah pengguna internetnya lebih 

lamban. 

Secara keseluruhan, jumlah pengguna internet di seluruh dunia diproyeksikan bakal mencapai 3 

miliar orang pada 2015. Tiga tahun setelahnya, pada 2018, diperkirakan sebanyak 3,6 miliar 

manusia di bumi bakal mengakses internet setidaknya sekali tiap satu bulan. 

 
Sumber: https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media 

 

Data Rate Publikasi  

Bisnis Indonesia 

 

https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media


 
Sumber: http://www.bisnis.com/big-media/tarif-iklan-2015.html 

 

Rate Iklan Koran Kompas 

 
Sumber: http://profile.print.kompas.com/tarif-iklan/ 

 

Advertising fresh 

 
Sumber: http://www.advertisingfresh.com/iklan-detik.php 

 

http://www.bisnis.com/big-media/tarif-iklan-2015.html
http://profile.print.kompas.com/tarif-iklan/
http://www.advertisingfresh.com/iklan-detik.php


Setelah (After): 

Perhitungan Media Coveragenya adalah sbb: 

1. MetrotvNews: http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/11/28/455322/ditjen-pajak-
sosialisasi-pengisian-spt-ke-pelaku-umkm 

Rp 50.000.000 x 3 = Rp 150.000.000 

2. Wiki DPR: http://wikidpr.org/news/detiknews-ditjen-pajak-sosialisasi-pengisian-spt-ke-pelaku-
umkm 

Rp 15.000.000 x 3 = Rp 45.000.000 

3. CSR Indonesia: http://csr-indonesia.com/2015/11/binus-dan-kanwil-djp-jakbar-sosialisasi-
pajak-bagi-pengembangan-umkm-untuk-indonesia-mandiri-maju-adil-dan-makmur/ 

Rp 15.000.000 x 3 = Rp 45.000.000 

ROI: 

Biaya Pembuatan Website Rp. 75.000.000,- 

ROI bisa juga diartikan sebagai rasio laba bersih terhadap biaya. Rumus menghitung ROI 
adalah sebagai berikut : 

ROI = ( Total Penjualan – Investasi ) / Investasi x 100% 

investasi pembuatan Website sebesar Rp 50.000.000. 

Publikasi pertahun yang diterima Rp 240.000.000 

Maka secara sederhana perhitungan ROI dalam presentase adalah = ((Rp 240.000.000 – 
Rp 75.000.000) / Rp 75.000.000) x 100% adalah sebesar 220%. Maka dapat disimpulkan 
tingkat ROI nya adalah sebesar 220% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/11/28/455322/ditjen-pajak-sosialisasi-pengisian-spt-ke-pelaku-umkm
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http://wikidpr.org/news/detiknews-ditjen-pajak-sosialisasi-pengisian-spt-ke-pelaku-umkm
http://wikidpr.org/news/detiknews-ditjen-pajak-sosialisasi-pengisian-spt-ke-pelaku-umkm
http://csr-indonesia.com/2015/11/binus-dan-kanwil-djp-jakbar-sosialisasi-pajak-bagi-pengembangan-umkm-untuk-indonesia-mandiri-maju-adil-dan-makmur/
http://csr-indonesia.com/2015/11/binus-dan-kanwil-djp-jakbar-sosialisasi-pajak-bagi-pengembangan-umkm-untuk-indonesia-mandiri-maju-adil-dan-makmur/


6. Resiko Proyek (ProjectRisk) 

Manajement waktu : menyesuaikan waktu perancangan website oleh TIM IT dengan kendala-

kendala yang mungkin terjadi pada saat perancangan. Kendala-kendala tersebut digambarkan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apabila design website ini tidak direalisasikan dampaknya adalah: 

1. Kesulitan publikasi event social activities 

2. Keterbatasan dana karena event yang diselenggarakan tidak disupport oleh banyak partner 

3. Knowledge Management tentang kegiatan social melalui digital content tidak dapat 

dijangkau oleh seluruh pelosok nusantara 

4. BINUS sebagai lembaga yang popular dengan IT memiliki kapasitas untuk mewujudkan 

website ini namun jauh dari jangkauan masyarakat 

5. Proses dalam mendukung program pemerintah yakni RPJMN, SDGs, Nawa Cita agak 

terlambat dan terhambat. 

6. BINUS terkesan kurang transparansi dalam Knowledge Management yang dapat dijangkau 

oleh Pemerintah, Masyarakat dan mitra yang lainnya. 

7. Aktivitas PPM oleh Dosen tidak terpublikasi secara Online. 

 

 

 

 

 

 

Tahap 1 : Evaluasi 
Cikal Bakal 
Website 

Tahap 2 : 
Brainstorming 
antara CDA dan IT 

Tahap 3 : 

Prototype 

 

Tahap 4 : 
Perancangan 

Tahap 5 : Uji 

coba 

 

Tahap 6 : 
Implementasi 

Website 

CDA 

 



 

 

LAMPIRAN 

(APPENDIX) 

 
A.1 <JudulLampiran / Titles of Appendix> 

Blog CDA 

 

 


