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[LATAR BELAKANGI]

• Indeks kedermawanan masyarakat Indonesia tertinggi di dunia *World Giving Index 10th 

edition  telah terbiasa dengan kedermawanan keagamaan, kedermawanan sosial dan 
kemanusiaan, bantuan bencana alam dan lingkungan.

• Enkulturisasi etnis sunda watak “silih asih/saling mengasihi-menyayangi” sangat 
melekat bagi insan Unpad. 

• Semangat gotong-royong kedermawanan dari warga Unpad tercermin dari 
bantuan/donasi Unpad baik sebagai lembaga dan kelompok, sedangkan secara 
personal masih terbatas karena informasi penggalangan dana-nya tidak didapat secara 
luas dan beredar pada kalangan terbatas.

• Masih ada warga Unpad yang membutuhkan bantuan tetapi tidak tahu harus kemana 
dan harus bagaimana karena bersifat kebutuhan personal.

• Kekuatan modal kedermawanan sosial (captive giving) dari 1.962 
orang dosen, 1.631 orang tendik, 32.481 mahasiswa aktif, ±400.000 

alumni tersebar di seluruh Indonesia dan mancanegara.
• Kekuatan zakat profesi bila terlaksana masif yang dikelola Unit 

Pengumpul Zakat Unpad, gaji dan tunjangan seluruh dosen dan 
tendik di Unpad: Rp. 28,8 milyar x 2,5% = ± Rp. 720 juta/bulan.



[TUJUAN DAN MANFAAT]

• Menghasilkan inovasi model filantropi social enterprise berbasis 
crowdfunding yang cocok di lingkungan Unpad (diluar struktur resmi). 

• Terciptanya wadah perantara berupa aplikasi online sebagai jembatan 
penghubung untuk menyalurkan bantuan sosial dan kemanusian antara 
penerima manfaat dan donatur yang diprakarsai oleh penggalang dana 
(campaigner) di lingkungan Unpad melalui aplikasi online yang bernama 
#UnpadBaik.

• Menciptakan kebermanfaatan dan kemudahan berdermawan sehingga 
berdampak baik dan besar bagi warga Unpad dan lingkungannya (sosial, 
ekonomi, dan lingkungan).

• Mewujudkan atmosfer kedermawanan sosial di lingkungan Unpad yang 
menjadi modal kekuatan sosial, serta membangun ekosistem 
kedermawanan sosial bagi warga Unpad.



Mission 
 
Menjadi jembatan penghubung untuk menyalurkan donasi/bantuan sosial dan kemanusian antara penerima manfaat dan donatur yang diprakarsai oleh penggalang dana (campaigner) di lingkungan 
Unpad melalui aplikasi online #UnpadBaik. 

Key Partners 
• Unit Pengumpul Zakat (UPZ 

Unpad) 
• Pengurus DKM 
• IKA Alumni 
• Pusdi Kesehteraan Sosial 
• Unit kerja terkait di Unpad 
• Payment Provider (GoPay, Dana, 

OVO, BCA, BNI, BRI,Mandiri) 
• Campaigner (mahasiswa, dosen, 

tendik, alumni) 
• Tokoh berpengaruh Unpad 

(influencer) 

Key Activities 
 Promosi 
 Kemitraan 
 Servis adaptasi 
 Meningkatkan kemudahan 

berdonasi 
 Meningkat fungsi dan 

layanan online 
 Memperluas dampak 

maslahat 
 Memperbanyak jenis ragam 

donasi 
 Mengedukasi campaigner 

Value Propositions 
 Model Operasional #UnpadBaik 

telah sesuai dengan UU & Hukum 
Syariah Islam. 

 Kemudahan berdonasi zakat, 
infaq, shodaqoh 

 Ragam donasi; keagaman, 
kemanusiaan, sosial, lingkungan, 
produk inovasi, permodalam umkm 

 Jangkauan penerima manfaat luas 
 Terpercaya, aman, transparan 
 Laporan donasi, 

Customer Relationships 
 Laporan hasil donasi melalui email 
 Reminder notifikasi email dan 

mobile apps HP 
 Memelihara silaturahmi melalui 

testimoni 
 Turun langsung kelapangan untuk 

memberikan bantuan 
 Mengirim email kepada calon 

donatur 
 Program kegiatan yang 

menumbuhkan emotional 
engagement 

Customer Segments 
a. Donatur; warga Unpad (mahasiswa, 

dosen, tendik, pensiunan dosen/tendik, 
alumni) maupun dari kalangan 
masyarakat umum. 
 

b. Penerima Manfaat; warga Unpad 
(mahasiswa, dosen, tendik, pensiunan 
dosen/tendik, alumni) atau masyarakat 
umum yang ada keterkaitan dengan 
Unpad 

 
c. Penggalang Dana (Campaigner); 

warga Unpad (mahasiswa, dosen, 
tendik, pensiunan dosen/tendik, alumni); Key Resources 

 Modal Sosial Warga Unpad 
 Para relawan yang terdiri dari alumni, dosen, tendik, mahasiswa, dan 

alumni 
 Kedermawanan Warga Unpad yang tinggi 
 Jejaring Unpad yang luas 
 Dukungan penuh dari Unit Pengumpul Zakat Unpad 

 

 Channels 
 Media Sosial (faecbook, youtube, 

IG, Twitter) 
 Website, Mobile apss 
 Medsos dan website mitra (UPZ 

Zakat, IKA Alumni, dsb) 
 Testimoni 
 Medsos tokoh berpengaruh Unpad 

(influencer) 
 Spanduk, baligho 

Cost Structure 
 Biaya pengurusan Legal dan Perijinan: Kemensos dan Kemenkumham 
 Biaya Teknologi Informasi: Develop Apps, Website 
 Biaya Internet 
 Transportasi tim distribusi bantuan 
 Biaya Program 

Revenue Streams 
 Sebesar 5% (lima persen) dari total donasi permodalan usaha UMKM dan perwujudan ide kreatif-inovatif 

(academic challenge) dipotong untuk digunakan sebagai biaya operasional #UnpadBaik 
 Donasi dari mitra/donatur yang peduli untuk kelangsungan #UnpadBaik 

Social Impact 
1. Menciptakan kebermanfaatan dan kemudahan berdermawan sehingga berdampak baik dan besar bagi warga Unpad dan lingkungannya (sosial, ekonomi, dan lingkungan). 
2. Terciptanya semangat gotong-royong dalam bentuk kedermawanan dari warga Unpad yang tercermin dari ajakan berbuat baik dan saling mengasihi kepada yang sedang mengalami kesulitan hidup 

(ekonomi) maupun kemiskinan.  
3. Mewujudkan atmosfer kedermawanan sosial di lingkungan Unpad yang menjadi modal kekuatan sosial, serta membangun ekosistem kedermawanan sosial bagi warga Unpad. 

[BUSINESS MODEL CANVAS FOR SOCIAL ENTERPRISE]



[MIXED MODEL YANG DIHARAPKAN]

• Model Filantropi; lebih kepada tujuan mulia, hasil yang inginkan 
adalah terciptanya atmosfir dan ekosistem kedermawanan di 
lingkungan Unpad.

• Model Social Enterprise; secara keseluruhan diwakili melalui 
Business Model Canvas for Social Enterprise (11 element) untuk 
membiayai operasional #UnpadBaik agar lestari. 

• Model Crowdfunding; lebih kepada teknis pemanfaatan teknologi 
informasi berupa website dan apps android sebagai jembatan 
penghubung.

• Model Operasional; model ini semacam syarat dan ketentuan, 
managerial-operasional, kemitraan dengan keypartnes (Unit 
Pengumpul Zakat Unpad), serta SOP yang tidak melanggar hukum 
dan peraturan yang ada di Indonesia.



[FITUR LAYANAN APLIKASI : Berdasarkan Penerima Manfaat]

• Key Partners dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Unpad dan Pengurus 
DKM Masjid di lingkungan Unpad;
• Zakat, Infaq, Shodaqoh
• Donasi Pemeliharaan Masjid di Unpad
• Kencleng Jum’at dan Nasi Bungkus Gratis
• Santunan Kematian
• Donasi Lainnya yang dikelola oleh UPZ Zakat dan DKM Masjid di Unpad, 

ataupun kelompok keagamaan lainnya.
• Mahasiwa Tidak Mampu;

• Bantuan Pendidikan (Penunjang Belajar)
• Bantuan Kesehatan dan Pengobatan

• Dosen, Tendik, Pensiunan Dosen/Tendik, dan Alumni
• Masyarakat dalam/sekitar Kampus
• Masyarakat Objek PPM (pengabdian pada masyarakat) 
• Masyarakat Umum (Bencana Alam & Kejadian Luar Biasa)



[FITUR LAYANAN APLIKASI : Berdasarkan Jenis Peruntukkan]

• Keagamaan, Kemanusiaan dan Sosial.
• Lingkungan Hidup; donasi yang diperuntukkan agar lingkungan hidup di 

sekitar kampus Unpad lebih baik, serta sarana dan prasarana penunjang 
lainnya.

• Produk Inovasi, Karya dan Kreasi Kreatif (academic challenge); donasi yang 
diperuntukkan bagi alumni dan mahasiswa untuk mewujudkan karya yang 
bermanfaat.

• Permodalan UMKM Sosial; donasi yang diperuntukkan bagi warga Unpad 
untuk memulai usaha yang memenuhi unsur kemanusiaan dan sosial.



[UNSUR YANG HARUS TERPENUHI]

• Terpercaya:
• #UnpadBaik dikelola oleh para relawan yang berasal dari 

Unpad (jelas profil dan identitasnya) yang diikat dalam 
organisasi berbadan hukum (diluar struktur resmi 
Unpad). 

• Memiliki izin PUB (Pengumpulan Uang dan Barang) dari 
Kementerian Sosial untuk kategori umum dan bencana 
alam.

• Diaudit oleh Kantor Akuntan Publik guna mendapatkan 
kepercayaan dari para donatur.

• Bermitra-erat dengan UPZ Unpad, Pusdi kesejahteraan 
sosial, IKA Alumni Unpad.

• #UnpadBaik menjamin halaman penggalangan dana 
betul-betul membutuhkan bantuan yang mendesak 
(bukan rekayasa) dan jelas profil serta biodatanya telah 
tervalidasi dan terverifikasi (proses kurasi).



[UNSUR YANG HARUS TERPENUHI]

• Terpercaya:
• #UnpadBaik menjamin bahwa donasi sampai kepada penerima 

manfaatnya; tanpa dipotong sepeserpun untuk donasi yang berjenis; 
keagamaan (zakat, infaq, shodaqoh, pemeliharan masjid, dsb.), sosial 
kemanusiaan (pendidikan, kesehatan dan pengobatan, makanan-
minuman, dsb.) serta bencana alam. 

• Kecuali untuk donasi permodalan usaha UMKM dan perwujudan ide 
kreatif-inovatif (academic challenge) dipotong sebesar 5% (lima 
persen) untuk digunakan sebagai biaya operasional #UnpadBaik. 
#UnpadBaik akan melampirkan bukti berupa tanda terima, foto, video 
yang berisi bahwa narasi bantuan telah diterima utuh dan ucapan 
terima kasih kepada para donatur.

• Setiap pendistribusian bantuan dilakukan secara bersama-sama 
dengan mitra #UnpadBaik (perwakilan Unit Pengelola Zakat Unpad, 
perwakilan IKA Alumni Unpad, dan unit kerja terkait lainnya).



[UNSUR YANG HARUS TERPENUHI]

• Dari Warga Unpad, Oleh Warga Unpad, untuk Warga Unpad dan Masyarakat 
Umum:
• Setiap penerima manfaat adalah warga Unpad (mahasiswa, dosen, 

tendik, pensiunan dosen/tendik, dan alumni) serta masyarakat umum 
yang ada keterkaitan dengan Unpad melalui tahap kurasi akan validasi.

• Setiap campaigner (penggalang dana) harus warga Unpad 
(mahasiswa, dosen, tendik, pensiunan dosen/tendik, alumni); boleh 
dilakukan oleh penerima manfaat itu sendiri ataupun oleh orang lain 
(warga Unpad) dan telah mendapat ijin (adanya komunikasi) dari 
penerima manfaat yang memiliki hubungan kedekatan dengan 
penerima manfaat (misal; teman satu kelas, seorang dosen/tendik 
untuk membantu seorang pensiunan di unit kerjanya, alumni yang 
dahulu teman satu kelas/angkatan, dsb.)

• Donatur; donatur adalah warga Unpad (mahasiswa, dosen, tendik, 
pensiunan dosen/tendik, alumni) maupun dari kalangan masyarakat 
umum.



[UNSUR YANG HARUS TERPENUHI]

• Dari Warga Unpad, Oleh Warga Unpad, untuk Warga Unpad dan 
Masyarakat Umum:
• Setiap penerima manfaat adalah warga Unpad (mahasiswa, 

dosen, tendik, pensiunan dosen/tendik, dan alumni) serta 
masyarakat umum yang ada keterkaitan dengan Unpad melalui 
tahap kurasi akan validasi.

• Setiap campaigner (penggalang dana) harus warga Unpad 
(mahasiswa, dosen, tendik, pensiunan dosen/tendik, alumni); 
boleh dilakukan oleh penerima manfaat itu sendiri ataupun oleh 
orang lain (warga Unpad) dan telah mendapat ijin (adanya 
komunikasi) dari penerima manfaat yang memiliki hubungan 
kedekatan dengan penerima manfaat (misal; teman satu kelas, 
seorang dosen/tendik untuk membantu seorang pensiunan di 
unit kerjanya, alumni yang dahulu teman satu kelas/angkatan, 
dsb.)

• Donatur; donatur adalah warga Unpad (mahasiswa, dosen, 
tendik, pensiunan dosen/tendik, alumni) dan terbuka bagi 
masyarakat umum.



[UNSUR YANG HARUS TERPENUHI]

• Transparan:
• #UnpadBaik menjamin transparansi berupa informasi 

kemajuan/perkembangan dana yang terkumpul pada tiap halaman 
panggalangan dana, tenggat waktu durasi/waktu pengumpulan dana, 
serta disaat bertransaksi telah selesai adanya bukti penerimaan 
donasi telah diterima oleh #UnpadBaik dan secara otomatis akan 
disampaikan kepada donatur melalui email, Whatsapp API gateway 
(WA donatur), serta notifikasi pada aplikasi android #UnpadBaik.

• #UnpadBaik menjamin pendistribusian donasi telah sampai kepada 
penerima manfaat dan digunakan sesuai peruntukkannya.

• Adanya laporan penggunaan bantuan per judul halaman penggalangan 
dana.

• #UnpadBaik rutin diaudit oleh Kantor Akuntan Publik guna 
mendapatkan kepercayaan dari para donatur.



TERIMA KASIH ATAS KESEMPATAN
YANG DIBERIKAN KEPADA KAMI.

-TIM PENGUSUL PROPOSAL-


