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I.

Latar belakang

Perkembangan zaman dari waktu ke waktu dengan diiringi kemajuan teknologi dan
pengetahuan manusia membuat kehidupan saat ini menjadi lebih mudah dan efisien. Pada
kenyataanya perkembangan dan kemajuan ini tidak diimbangi dengan kesadaran akan
kelestarian lingkungan. Pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya yang tepat akan
mampu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri. Sebaliknya, eksploitasi yang
berlebihan terhadap lingkungan dapat mendatangkan bencana bagi umat manusia itu sendiri.
Peringatan hari Lingkungan Hidup pada tanggal 5 Juni dan hari Laut Dunia pada tanggal 8 Juni
setiap tahunnya seharusnya dijadikan titik awal dan membakar semangat baru bagi manusia
untuk melestarikan lingkungan.
PARIMANTA adalah organisasi keprofesian yang berorientasikan sosial dan
lingkungan memandang penting hari Lingkungan Hidup dan hari Laut sebagai hari besar yang
mempunyai fungsi untuk meningkatkan kesadaran manusia dunia agar setiap tindakan atau
perbuatan yang dilakukan lebih mempunyai makna dan arti terhadap lingkungan.
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Mengusung tema “Create Our Idea, Burn Our Spirit” yang mengandung arti untuk
menciptakan kreasi ide terhadap lingkungan dan memacu semangat kita untuk lebih peduli
terhadap lingkungan. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, kita dapat lebih berperan dalam
kelestarian lingkungan dan pada akhirnya lingkungan menjadi lebih lestari serta dapat
dirasakan manfaatnya untuk anak dan cucu kita.
1.1 Dasar Kegiatan

Dasar kegiatan ini adalah :
Program kerja Dewan Pengurus VI PARIMANTA periode 2013-2014




Surat mandat Ketua Dewan Pengurus VI PARIMANTA

1.2 Tema Kegiatan

“ Create Our I dea, Bur n Our Spir it ”
1.3 Nama Kegiatan

“ Artenvironment ”
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1.4 Tujuan Kegiatan


Memperingati hari lingkungan hidup sedunia dan hari laut sedunia



Mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan hidup



Meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan melalui kompetisi
kreativitas.

1.5 Sasaran Kegiatan

Sasaran dari kegiatan ini adalah civitas akademika FPIK dan Universitas Padjajaran,
serta masyarakat kawasan Jatinangor.
1.6 Deskripsi Kegiatan

Kegiatan “Artenvironment” merupakan kegiatan untuk memperingati hari lingkungan
hidup dan hari laut sedunia dengan konsep kegiatan berupa “Aksi” dan “Kreasi” yang
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melibatkan civitas akademika FPIK dan Universitas Padjadjaran, serta masyarakat luas.
Deskripsi kegiatan yang akan dilakukan sebagai berikut:
Kreasi
Nama Kegiatan
Deskripsi Kegiatan

Lomba Fotografi
Tema dalam lomba ini yaitu “Perilaku Manusia yang Menyebabkan
Pencemaran Lingkungan”, dengan tema ini diharapkan mahasiswa
mengetahui dan memahami perilaku-perilaku buruk manusia yang
dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Adapun sasaran
peserta kegiatan ini Mahasiswa Se-Bandung Raya.

Sasaran Kegiatan

Mahasiswa se-Bandung Raya
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Nama Kegiatan

Lomba Poster

Deskripsi Kegiatan

Tema dalam lomba ini yaitu “Protect Our Beautiful Sea”, dengan
tema ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui bagaiman
kelestarian alam pesisir Indonesia agar tetap terjaga dan turun serta
aktif dalam menjaga kelestariannya. Adapun sasaran peserta
kegiatan ini Mahasiswa Se-Bandung Raya.

Sasaran Kegiatan

Mahasiswa se-Bandung Raya

Aksi
Nama Kegiatan

Green Campus

Deskripsi Kegiatan

Green Campus merupakan kegiatan untuk menghijaukan Fakultas
Perikanan dan Ilmu

Kelautan (FPIK) dengan menanam tanaman

dengan media pot yang kemudian ditempatkan di sudut-sudut
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Gedung Dekanat FPIK dan Gedung EXPEDCA yang dirasa perlu
ditempatkan tumbuhan hijau untuk menambah produksi Oksigen
(O2). Aksi ini dalam pelaksanaannya akan bekerjasama dengan
seluruh civitas akademika FPIK Universitas Padjadjaran dalam
bentuk pemberian/donasi tanaman, untuk mengapresiasi para
donatur tanaman maka akan dibuat label pada tanaman hasil donasi
dengan mencantumkan nama donatur.
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Jenis Tanaman yang
akan ditanam

Tanaman Lidah Mertua ( Sansevieria )
Sasaran Kegiatan

Seluruh Civitas Akademika Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Padjadjaran

Tempat Kegiatan

Gedung Dekanat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas
Padjdjaran, Gedung Expedca
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Nama Kegiatan

Pemberian 100 Tanaman

Deskripsi Kegiatan

Aksi ini merupakan pemberian 100 tanaman kepada masyarakat
kawasan Jatinangor yang bertempat di Desa Cikeruh yang bertujuan
untuk mengurangi emisi zat karbondioksida (CO 2) yang merupakan
penyebab pencemaran udara. Tanaman yang diberikan kepada
masyarakat dikemas dalam polybag ukuran sedang. Aksi ini dalam
pelaksanaannya akan bekerjasama dengan pecinta alam SeUniversitas Padjadjaran dalam bentuk pemberian/donasi tanaman
yang selanjutnya akan diberikan kepada masyarakat secara bersamasama.
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Jenis Tanaman yang
akan ditanam

Tanaman Lidah Mertua ( sansevieria )
Sasaran Kegiatan

Masyarakat desa Cikeruh

Tempat Kegaiatan

Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang

CONTACT PERSON
Lies Ambarwatie (085722849765)
Galih Nur Fitriyani (085659924495)

www.artenviron.wordpress.com
http://slide pdf.c om/re a de r/full/proposa l-pe ngajua n-me dia -pa r tne r

10/25

5/24/2018

Proposa l Pe ngajua n Me dia Pa r tne r - slide pdf.c om

I.7 Waktu dan Tempat

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada :


Green Campus

Kegiatan akan dilakukan pada hari Sabtu, 07 Juni 2014 yang bertempat di
Gedung Dekanat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unioversitas
Padjdjaran, Gedung EXPEDCA Universitas Padjadjaran.


Pemberiaan 100 tanaman
Kegiatan akan dilakukan pada hari Rabu, 18 Juni 2014 yang bertempat di Desa

Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
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Lomba Fotografi dan Poster

Pendaftaran

: 24 Mei - 11 Juni 2014

Seleksi

: 12 Juni – 17 Juni 2014

Pengumuman

: 18 Juni 2014

1.8 Indikator Keberhasilan

Semua Pihak yang terlibat dalam acara ini maupun pihak yang mendukung dapat lebih
peduli terhadap lingkungan hidup didunia dengan cara yang mengekspresikannya dengan
ide yang kreatif.
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II. SUSUNAN PELAKSANAAN KEGIATAN
2.1 Struktur Panitia Artenvironment
Ketua Dewan Pengurus
VI PARIMANTA

Dewan Penasihat
PARIMANTA

Ketua Artenviroment
Lies Ambarwatie
P.00.39.CB

Divisi Pubdok
M. Sigbotulloh Ridho

P.00.35.SB

Keterangan :

Sekretaris
Sofyan Yusuf
P.00.38.CB

Bendahara
Agustinus Bags Tri P
P.00.32.SB

Divisi Humas
Galih Nur Fitriyani
P.00.33.SB

Divisi Acara
M. Fiqi Fadillah
P.00.40.CB

Divisi Logistik
Nizha Neirera Utami P
P.00.37.CB

Garis Komando
Garis Koordinasi
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2.2 Susunan Kepanitiaan

Pelindung

: Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNPAD
Dr. Ir. Iskandar, M.Si

Penasehat

: Pembantu Dekan III FPIK UNPAD
Dr. H. Ir. Sunarto, M.Si
: Ketua DP PARIMANTA FPIK UNPAD
Fransiska Sonya Puspita

Penanggung Jawab
Ketua Pelaksana
Sekretaris
Bendahara
Divisi Acara
Divisi Pubdok
Divisi Logistik

:
:
:
:

Lies Ambarwatie
Sofyan Yusuf
Agustinus Bagus Tri P
M. Fiqi Fadillah
Mediana Rahma Putri
: M. Sibgotulloh Ridho
Aulia Gustal Priandina

230110120085
230110120123
230210110004
230110120121
230110130123
230210100042
230210130068

P.00.39.CB
P.00.38.CB
P.00.32.SB
P.00.40.CB
AMP.002.WA
P.00.35.CB
AMP.001.WA

: Nizha Neirera Utami P
M. Salman Alfaridzie

230110120112
230110120118

P.00.37.CB
P.00.41.CB
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Divisi Humas

: Galih Nur Fitriyani
M. Ghifari
Dzinnuri Khoerunnisa

230110110118
230110120059
230110120091

P.00.33.SB
AMP.005.CB
P.00.36.CB

2.3 Job Description
(Terlampir)
2.4 Susunan Acara
Sabtu, 7 Juni 2014
Waktu
07.00 – 09.00
09.00 – 09.05
09.05 – 09.10
09.10 – 09.15
09.15 – 09.20

Kegiatan
Persiapan
Sambutan Ketua Pelaksana
Sambutan Ketua DP VI
Sambutan Ketua BEM FPIK
Sambutan Pembina / Perwakilan
dosen

Tempat
Dekanat FPIK UNPAD
Dekanat FPIK UNPAD
Dekanat FPIK UNPAD
Dekanat FPIK UNPAD

09.20 – 09.25

Pemberian tanaman secara simbolis
ke FPIK Dekanat FPIK UNPAD

Dekanat FPIK UNPAD

Dekanat FPIK UNPAD
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09.25 – 09.40
09.40 – 09.55
09.55 – 11.00
11.00 – 13.00
13.00 – 13.05

Pendataan peserta penempatan
tanaman
Pembagian kelompok penempatan
tanaman
Penempatan tanaman
ISOMA + door prize + pembagian
sertifikat
Penutupan

Minggu, 8 Juni 2014
Kegiatan

Dekanat FPIK UNPAD
Dekanat FPIK UNPAD
Dekanat FPIK UNPAD
Dekanat FPIK UNPAD
Dekanat FPIK UNPAD

Waktu
07.00 – 09.00
09.00 – 09.05
09.05 – 09.10

Persiapan
Sambutan Ketua Pelaksana
Sambutan Ketua DP VI

Keterangan
Jatinangor
Jatinangor
Jatinangor

09.10 – 09.15

Sambutan Perangkat Desa

Jatinangor

09.15 – 09.20

Pemberian tanaman secara simbolik

09.20 – 09.35

kepada perangkat desa
Pendataan peserta penanaman

Jatinangor
Jatinangor
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tanaman
09.35 – 09.50

Pembagian kelompok penanaman

09.50 – 12.00

tanaman
Penanaman

Jatinangor

12.00 – 13.00

ISOMA

Jatinangor

13.00 – 13.05

Penutupan

Jatinangor

Jatinangor

III. 3.1
Rancangan
Anggaran
Pengeluaran
DanaBiaya
Kegiatan

Rancangan anggaran biaya dalam pelaksanaan akan diuraikan pada tabel dibawah ini,
sedangkan rincian biayanya terlampir.
No

Perihal Anggaran Biaya

Jumlah (Rp)

1

Kesekretariatan

Rp

3
4

Publikasi dan Dokumentasi
Humas

Rp 3.095.000,00
Rp 200.000,00

150.000,00
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5
6
7.

Acara
Logistik
Konsumsi
Total

Rp 6.200.000,00
Rp 4.750.000,00
Rp 300.000,00
Rp 14.875.000,00

IV. Penutup

Demikian usulan program kegiatan “ Artenvironment” PARIMANTA FPIK Unpad.
Semoga kegiatan yang akan dilaksanakan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar
setabermafaat dalam meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1. Job Description


Ketua :

Bertanggung jawab untuk semua kegiatan yang berlangsung dan mengkoordinir semua
panitia yang ada di dalamnya untuk dapat melakukan semua kegiatan sesuai yang
direncanakan.


Sekretaris :

Bertanggung jawab terhadap pembuatan proposal, surat menyurat dan pembuatan
laporan kegiatan sesudah acara berlangsung.


Bendahara :

Bertanggung jawab penuh terhadap perencanaan, pengalokasian dan seluruh
pengeluaran dana dari tiap-tiap divisi.
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Acara

Bertanggung jawab untuk membuat rundown acara kegiatan dan mengatur kelancaran
berlansungnya acara.


Humas

Bertanggung jawab atas pengadaan obat-obatan untuk penanganan medis pertama
terhadap peserta maupun panitia selama kegiatan berlangsung.


Publikasi dan dokumentasi

Bertanggung jawab untuk mempublikasikan dan mendokumentasikan segala yang
berkaitan dengan kegiatan serta menginventariskannya.


Logistik

Bertanggung jawab menyediakan logistik yang dibutuhkan saat berlangsungnya acara.
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SPONSORSHIP

Besar harapan kami untuk terciptanya kerjasama antara kedua belah
pihak ya n g dap at salin g membe ri keu ntungan (feedback) . Berikut ini akan
diuraikan beberapa bentuk penawaran dan keuntungan yang didapatkan
pihak s ponso rshi p p a da kegiatan Art envir onment . Uraian n y a seb ag ai b erik u t:
1.

Sponsor utama adalah institusi yang bersedia memberikan bantuan

dana pada kegiatan Art environment minimal 50% dari anggaran yang
dilampirkan. Keuntungan yang akan didapat dari Sponsor Utama adalah:
a. Tercantum dalam media-media publikasi yang berupa Pamflet, Spanduk,
Kaos dan Video kegiatan
b. Bebas memasang bendera/media promosi produk terkait
c. Disebutkan oleh MC disaat acara berlangsung
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d. Bebas melakukan jual beli produk di sekitar tempat acara atau mendirikan
tenda-tenda untuk produk tersebut
e. Dan lain-lain yang bisa dinegosiasikan.
2.

Sponsor pendamping adalah institusi yang bersedia memberikan

bantuan d ana atau barang p ada kegiatan Art en vironment minimal
30% dari anggaran yang telah dilampirkan. Keuntungan yang akan
didapat dari Sponsor Pendamping adalah :
a. Tercantum dalam media publikasi yang berupa Pamflet, Spanduk dan
Video kegiatan
b. Dapat memasang bendera/media promosi produk terkait namun dengan
lokasi yang dibatasi panitia
c. Disebutkan oleh MC disaat acara berlangsung
d. Dan lain-lain yang bisa dinegosiasikan.
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3.

Sponsor Lepas adalah institusi yang bersedia memberikan bantuan

dana atau barang pada kegiatan Ar tenvironment minimal 10% dari
anggaran yang telah dilampirkan. Keuntungan yang akan didapat dari
Sponsor Lepas adalah :
a. Tercantum dalam Spanduk dan Pamflet
b. Dan lain-lain yang bisa dinegosiasikan.
4.

Donatur ad alah p rib ad i atau in stitu si y an g b ersed ia memb erik an

ban tu an fin ansi al k egiat an Art environment.
5. Media Partner adalah instansi yang bersedia membantu publikasi
kegiatan Art environment . Publikasi ini dilakukan baik pada media
cetak maupun media elektronik.
Keuntungan yang akan didapat dari Media Partner adalah :
a. Tercantum dalam Spanduk dan Pamflet
b. Dan lain-lain yang bisa dinegosiasikan.
CONTACT PERSON
Lies Ambarwatie (085722849765)
Galih Nur Fitriyani (085659924495)

www.artenviron.wordpress.com
http://slide pdf.c om/re a de r/full/proposa l-pe ngajua n-me dia -pa r tne r

24/25

5/24/2018

Proposa l Pe ngajua n Me dia Pa r tne r - slide pdf.c om

TABEL FEEDBACK

Feedback
Sponsor
Pemasangan Logo
Pada Pamflet
Pemasangan Logo
Pada Kaos

Sponsor
Utama



Sponsor
Pendamping

Sponsor
Lepas







Media
Partner





Pemasangan Logo
Spanduk





Pemasangan Logo
video kegiatan
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