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LATAR BELAKANG
Yayasan LAYAK sebagai salah satu organisasi pelayanan kemanusiaan 

tentunya perlu untuk mengedapnkan akuntabilitas dan transparansi organisasi 

sebagai bentuk tanggungjawabnya kepada publik, hal ini juga erat kaitanya 

dengan proses pemasaran sosial agar memunculkan sikap kepercayaan 

(trustworthiness) masyarakat atas pelayanan yang diberikanya selama ini. 

namun melihat urgensi ini, yayasan LAYAK masih belum memiliki mekanisme 

yang jelas terhadap pelaporan kegiatanya sebagai bentuk akuntabilitas 

kepada publik dan masyarakat, mungkin saja, hal ini merupakan faktor 

mengapa yayasan LAYAK memiliki jumlah pendonor 

perseorangan/masyarakat yang minim 

GAMBARAN UMUM 
PROGRAM
“ Pembuatan dan Pengembangan Halaman Web (Website)  bagi Yayasan 

Layanan Anak dan Keluarga” 

Program ini merupakan rencana intervensi  yang akan diajukan kepada yayasan LAYAK 

berdasarkan hasil asesmen kebutuhan masalah dan urgensi yang perlu dilaksanakan. 

Halaman Web (website) menurut The Free Dictionary by Farlex, 2014 merupakan kumpulan 

informasi yang disediakan secara perseorangan, kelompok atau organisasi yang umumnya 

berada pada peladen (sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertenntu 

dalam jaringan komputer). Sebuah halaman web biasanya ditempatkan pada server web yang 

dapat diakses melalui jaringan seperi internet, ataupun jaringan wilayah lokal (LAN) melalui 

alamat internet yang dikenal sebagai URL. Gabungan atas semua situs yang dapat diakses 

publik di internet disebut pula sebagai World Wide Web atau lebih dikenal dengan singkatan 

WWW. 

Yayayan Layanan Anak dan Keluarga (LAYAK) 



PROPOSAL PROGRAM 
A H M A D  R O F A I

MANFAAT & KEUNGGULAN 
PROGRAM
Manfaat dan keunggulan program dapat dirasakan oleh Yayasan LAYAK 

dalam tiga berikut 

1. Halaman web dapat digunakan sebagai bentuk strategi sosial yayasan 

LAYAK 

2. Halaman web dapat diguanakan sebagai bentuk pelaporan masyarakat 

yang menekankan pada akuntabilitas dan transparansi yayasan LAYAK 

sebagai organisasi pelayanan kemanusiaan 

3. Halaman web dapat digunakan sebagai strategi penggalangan dana, 

terutama donor yang berasal dari masyarakat perseorangan 

GAMBARAN UMUM 
PROGRAM
“ Pembuatan dan Pengembangan Halaman Web (Website)  bagi Yayasan 

Layanan Anak dan Keluarga” 

Program ini merupakan rencana intervensi  yang akan diajukan kepada yayasan LAYAK berdasarkan 

hasil asesmen kebutuhan masalah dan urgensi yang perlu dilaksanakan. Halaman Web (website) 

menurut The Free Dictionary by Farlex, 2014 merupakan kumpulan informasi yang disediakan secara 

perseorangan, kelompok atau organisasi yang umumnya berada pada peladen (sebuah sistem 

komputer yang menyediakan jenis layanan tertenntu dalam jaringan komputer). Sebuah halaman 

web biasanya ditempatkan pada server web yang dapat diakses melalui jaringan seperi internet, 

ataupun jaringan wilayah lokal (LAN) melalui alamat internet yang dikenal sebagai URL. Gabungan 

atas semua situs yang dapat diakses publik di internet disebut pula sebagai World Wide Web atau 

lebih dikenal dengan singkatan WWW. 

Yayayan Layanan Anak dan Keluarga (LAYAK) 



PROPOSAL PROGRAM 
A H M A D  R O F A I

SASARAN PROGRAM

TARGET PROGRAM

Sasaran program ini meliputi warga masyarakat baik sebagai penerima 

manfaat, calom penerima manfaat pelayanan maupun masyarakat yang 

akan berkontribusi dalam seluruh kegiatan yayasan LAYAK 

BENEFIT

Adapun target dari program ini adalah 

1. Dapat menjadi batu loncatan yayasan LAYAK untuk dapat mengembangkan serta 

meningkatkan pelayanan terutama dalam konteks akuntabilitas dan transparansinya di 

masyarakat. 

2. Menjadi media penggalangan dana yang cukup reliable dan dapat diandalkan. 

Adapun benefit dari program ini adalah 

1. Strategi pemasaran sosial yang efektif 

2. Akuntabilitas dan transparansi  yayasan LAYAK sebagai organisasi pelayanan 

3. Strategi penggalangan dana masyarakat perseorangan 

Yayayan Layanan Anak dan Keluarga (LAYAK) 



PROPOSAL PROGRAM 
A H M A D  R O F A I

RENCANA KEGIATAN 
PROGRAM
a. Pengurusan izin dan analisa kebutuhan. dalam tahap ini praktikan berusaha menkaji 

permasalahan dan kebutuhan yang dialami lembaga yang menjadikan praktikan memilh 

program ini sebagai bentuk rencana program. Setelah itu, praktikan meminta izin secara

formal maupun informal untuk melaksanan rencana program yang akan dilakukan. 

b. Penyusunan rencana konten web. Merupakan tahap dimana praktikan menentukan isi 

dan kontan halaman web sesuai dengan kebutuhan dan maksud pemasaran sosial, 

akuntabilitas dan transparansi serta penggalangan dana. 

c. Pembuatan web. Tahap dimana praktikan memulai aktivitas pembuatan halaman web 

d. Presentasi hasil pembuatan web dan penyerahan hasil web. Tahap dimana setelah 

pembuatan halaman web selesai dilakukan oleh praktikan, praktikan melakukan rangakain 

presentasi hasil pembuatan web dan penyerahan hasil pembuatan halaman web kepada 

lambaga 

e. Evaluasi. Tahap dimana praktikan berusaha melakukan evaluasi terhadap hasil 

pembuatan web berdasarkan masukan dan saran dari pihak lembaga setelah dilakukanya 

presentasi 

f. Analisis Dampak. tahap dimana praktikan berusaha menganalisis dampak dari hasil 

pembuatan halaman web bagi lembaga 

Pembuatan website yang memilii domain sendiri : 150.000 sd 200.000 

Pembuatan website yang menggunakan domain blog : Gratis 

ESTIMASI BIAYA
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