
Panduan Bulletin 

 

 Bulletin ENVIHSA Insya Allah akan terbit dengan tujuh konten. 

1. ENVIHSA LUAR UI 

Penanggung jawab konten ini adalah Aulia R.  Jumlah halaman dari ENVIHSA 

LUAR UI adalah sebanyak satu halaman.  Isi dari konten adalah menjelaskan keberadaan 

ENVIHSA yang ada di luar UI seperti yang ada di UIN Jakarta, UNDIP, UNHAS, 

UDAYAN, dan UMI baik dari nama ketua organisasinya, visi misi, dan proker unggulan 

dari masing-masing ENVIHSA.  Tak menutup kemungkinan juga isi dapat ditambah 

sesuai kebutuhan. 

 

2. Napak Tilas ENVIHSA FKM UI 

Penanggung jawab dari konten ini adalah Dian R. Jumlah halaman dari Napak 

Tilas adalah sebanyak dua halaman.  Napak tilas maksudnya mencari tahu khususnya 

dari Kak Budiyono terkait kegiatan-kegiatan besar yang telah dilaksanakan.  Kegiatan 

yang dimaksud dimulai dari awal terbentunya ENVIHSA FKM UI hingga masa 

kepengurusan Kak Budiyono.  Misalnya pada awal kegiatan pernah melaksanakan 

seminar pengembangan kompetensi KL, mengadakan congress dan lain sebagainya. 

Untuk lebih lengkapnya bisa menghungi Kak Budiyono atau BPH ENVIHSA tahun lalu.  

Jangan lupa diusakan minta beberapa foto kegiatan yang lama-lama.  Minta kirim via 

email atau copy flashdisc. 

Bentuk tulisan nantinya bisa berupa wawancara jadi ada Pertanyaan kemudian 

ada jawaban atau sudah dibuat menjadi sebuah NARASI.  Jangan lupa, tanggal 

pelaksanaan kegiatannya ditanyakan dan yang menjadi PO/Ketua pelaksana siapa serta 

tentang apa acara tersebut. 

3. Profil Ketua ENVIHSA 

Penanggung jawab konten ini adalah Nurmala K. Jumlah halaman dari PROFIL 

KETUA ENVIHSA adalah sebanyak satu halaman.  Profil yang harus ada tentunya 



President ENVIHSA FKM UI 2012 dan tahun sebelumnya.  Hal pertama yang diminta 

tentunya CV (dalam bentuk softcopy).  Setelah itu buat menjadi sebuah NARASI.  Ingat 

ambil poin-poin yang menarik dari CV tersebut.   

Contoh :  

Noviaji Joko Priono, lahir di Sampit, 14 November 1992.  Merupakan 

mahasiswa aktif di Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Universitas Indonesia.  Saat ini aktif di beberapa organisasi kesehatan 

masyarakat di kampusnya. Pada tahun 2011 aktif sebagai staf  Media BEM 

IM FKM UI dan pada tahun 2012 aktif di Environmental Health Student 

Association (ENVIHSA) FKM UI serta Forum Mahasiswa Peduli 

Kesehatan Reproduksi dan Seksual 2012. 

Banyak penghargaan yang pernah diraihnya, mulai dari (….. lanjutkan) 

 

Tak menutup kemungkinan formatnya tidak seperti ini.  Di buat semanarik mungkin 

saja pokoknya. Tapi kalo CV Bapak Zani kayaknya kamu bakal sulit membuatnya menjadi 

menarik.  Dari muka saja tidak menarik kan. wkwkwk 

 

 

4. Artikel 

Penanggung jawab konten ini adalah Aulia M. Jumlah halaman dari ARTIKEL 

HAri BUMI adalah sebanyak dua halaman.  Untuk melengkapi konten ini silahkan 

meminta bantua kepada bidang P&R yang dipiloti oleh saudari Nilam Sari.  Artikel 

terkait dengan BUMI.  Di usahakan terus mengingatkan saudari Nilam, dikarenakan usia 

yang cukup lanjut membuat saudari nilam sedikit pelupa.  Oh iya, jangan lupa sesuaikan 

dengan tema BUMI di dunia atau yang Nasional saja.  Artikel bisa ditambahkan dengan 

ilustrasi tentang BUMI untuk memperindah.  

 

 



 

5. Fakta Bumi 

Penanggung jawab konten ini adalah Ayu Pratiwi L. Jumlah halaman dari 

FAKTA BUMI adalah sebanyak satu halaman.  Isi dari konten ini dapat berupa narasi, 

kutipan atau sekedar gambar-gambar yang menunjukkan kondisi bumi baik dulu hingga 

sekarang.  Lebih menarik juga bisa dicari karikatur-karikatur lucu tentang BUMI 

kemudian selipkan pra kata disana. 

 

6. Opini Pengurus 

Penanggung jawab konten ini adalah Rizky Maulani K. Jumlah halaman dari 

OPINI Pengurus adalah sebanyak satu halaman.  Tolong cari tanggapan dari pengurus 

ENVIHSA (BPH, STAF) terkait dengan hari BUMI.  Substansi yang harus ada yaitu 

harapan kedepannya.  Jangan lupa disertakan pula foto pengurus yang menjadi sasaran 

wawancara. Minimal jumlanya adalah 3 orang.  Usahakan jangan saudari SAKI, karena 

bakal rempong. Hahaha (becanda) 

 

7. Update Website 

*******RAHASIA******** 

 

Tambahan: 

Info terkait pemesanan baju 26, agenda terdekat dan foto pengurus ENVIHSA 

(SEMUA). 

 

 

 

NB: Panduan bersifat sementara dan dapat diubah sesuai kebutuhan.  Menulis 

dapat menyebabkan banyak prestasi, wawasan luas, dan gangguan tidur. 

Ada saran silahkan hubungi Noviaji Joko Priono, 0857 51 345676 atau @ka_jok 

atau joko.noviaji@gmail.com atau http://noviaji.wordpress.com atau 

http://kompasiana.com/kajok 


