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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dengan hormat,
Teiring salam dan doa kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan
rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Amin.
Berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) di D.I.Yogyakarta pada tanggal 16
Oktober 2016 oleh Kementrian Komunikasi & Informasi dengan surat ini memohon kepada
Pengurus IMFI Wilayah bahwa Kementrian Komunikasi & Informasi mengadakan Open
Recruitment Anggota Lembaga Pers Mahasiswa Fisioterapi Indonesia , dengan memohon
masing masing Institusi yang berada pada Wilayah dapat mengirimkan delegasi minimal 1
orang untuk menjadi anggota LPM-FI.
Demikian surat ini kami sampaikan, besar harapan atas terwujudnya permohonan ini. Atas
perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.
Wassalamu ’Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Hormat Kami,
Pengurus Harian Pusat
Ikatan Mahasiswa Fisioterapi Indonesia (IMFI)
Periode 2016-2017
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Muqodimah

Salam sejahtera bagi kita semua seluruh elemen mahasiswa fisioterapi di seluruh
indonesia , Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala
nikmat dan kehidupan bagi kita sehingga kami sebagai mahasiswa masih dapat melakukan
kegiatan serta aktivitas kami selaku mahasiswa dengan sehat dan penuh berkah.Shalawat serta
salam tak lupa kami haturkan kepada nabi Muhammad SAW yang insyallah kita nantikan
syafaatnya nanti Amiin Ya Rabal Alamin.
Terlaksana sudah MUNAS ke 8 IMFI di D.I.Yogyakarta bertepatatan pada tanggal 1415-16 Oktober 2016 sebagai tuan rumah adalah Himafi UNISA Yogyakarta . Kehadiran
kementrian Komunikasi & Informasi dirasa sangat baru hadir di lingkungan IMFI , kehadiran
kementrian ini di harapkan segala aspek komunikasi serta informasi di seluruh kegiatan di
lingkungan mahasiswa fisioterapi dapat tersampaikan dan dapat mengetahui kegiatan apa saja
yang di lakukan mahasiswa fisioterapi di indonesia ini .
Dinamika Mahaiswa fisioterapi yang menjadi dasar pendirian kementrian ini dengan
harapan Kementrian Komukasi & Infomasi dapat menjadi wadah bagi mahasiswa fisioterapi
dalam mengembangkan keilmuan dan sebagai wadah pembelajaran ilmu Jurnalis di masa yang
sangat modern ini.
Melalui OPEN RECRUITMEN anggota Pers Jurnalis ini di harapkan segala kegiatan
yang di lakukan HIMAFI / HMJ / HMP Fisioterapi di seluruh institusi di Indonesia dapat ter
publish dan tersampaikan kepada mahasiswa fisioterapi di seluruh Indonesia. Tidak hanya
kegiatan yang di lakukan , tetapi Pers Jurnalis dapat memberikan pembelajaran di bidang
akademik seperti hal nya Men- Share isu isu fisioterapi , Jurnal-Jurnal pembelajaran fisioterapi ,
Dinamika mahasiswa serta artikel artikel bermanfaat lainnya .
Tidak mudah menjadi seorang Jurnalis , tetapi Insyallah dengan tekad dan niat semua
akan menjadi mudah karena kita berjalan dengan team tidak sendirian. LPM-FI ini mendapatkan
penilaian baik di Pengurus Harian Pusat IMFI , karena sebelum nya belum pernah ada dan ini
baru pertama kali nya ada di IMFI, semoga dapat berjalan dengan lancar dan bisa memenuhi
target yang di inginkan

Keuntungan Untuk Jurnalis PERS
1.
2.
3.
4.

Mempromosikan kegiatan yang di lakukan HIMAFI / HMJ / HMP Fisioterapi
Sebagai media pembelajaran akan ilmu Pemberitaan / News Paper
Menjadikan forum silaturahmi antar LPM-FI seluruh Indonesia
Mendapatkan KTA ( Kartu Tanda Anggota ) PERS IMFI
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5. Berhak melakukan peliputan berita segala kegiatan di HIMAFI / HMJ / HMP Fisioterapi
serta IMFI wilayah mapun IMFI Pusat
6. Diperbolehkan Post di media IMFI yaitu website , instagram , facebook
, twitter
(syarat dan ketentuan berlaku)
7. Membuat artikel mahasiswa , Share kegiatan Jurnal Fisioterapi , Membuat News Paper ,
Promosikan kegiatan Seminar / Workshop

Etika Yang harus di jaga dalam Pers memang sangatlah banyak, Semoga OPEN REC LPM-FI
ini dapat berjalan dengan lancar dan tanpa halangan , Kemenkominfo perlu mendapatkan
dukungan dari seluruh mahasiswa fisioterapi se indonesia untuk mensukseskan ini , kami tau
kami masih dalam kekuragan dan masih dalam tahap awal. Tapi kami yakin semua akan bisa dan
tercapai.
Demkian muqodimah yang bisa di sampaikan , Semoga muqodimah ini membuat teman
mahasiswa fisioterapi di seluruh indonesia berminat serta menjadi bagian dari LPM-FI .
Wassalamualaikum wr.wb

