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UKM Forvol

Sejarah FORVOL
Kisah berawal saat STMIK Sinar Nusantara diminta oleh beberapa instansi mengirimkan delegasi untuk ikut
serta dalam beberapa event, salah satunya oleh PMI SOLO. STMIK SINAR NUSANTARA diminta oleh PMI
untuk mengirimkan delegasi mahasiswa sebagai volunteer (relawan) dalam acara yang di gelar oleh PMS
(Perkumpulan Masyarakat Surakarta) yang bertajuk PMS JOB FAIR 2011.
Acara yang berlangsung pada tanggal 28-29 Oktober 2011 ini melibatkan 16 mahasiswa STMIK SINAR
NUSANTARA sebagai volunteer input data. Tugasnya adalah mengisikan data pelamar yang akan melakukan
registrasi online.
Setelah event tersebut, beberapa mahasiswa yang terlibat, bersama dengan salah satu dosen STMIK SINAR
NUSANTARA yaitu Bp Bebas Widada, menggagas adanya forum yang mewadahi para relawan-relawan
STMIK SINAR NUSANTARA. Hal ini dilakukan karena banyaknya instansi yang meminta delegasi dari STMIK
SINAR NUSANTARA tetapi sulit untuk mengumpulkan mahasiswa yang mau dan mampu untuk ikut serta.
Karena permintaan tersebut bersifat insidental dan cenderung mendadak, dibutuhkan mahasiswa yang siap
sedia setiap waktu.
Atas dasar tersebut pada tanggal 10 November 2011 dibentuklah FORVOL SINUS (Forum of Volunteer
STMIK SINUS). Forum ini mewadahi mahasiswa yang bersedia menjadi relawan, berkegiatan sosial yang
bermanfaat bagi akademik maupun masyarakat. Visi FORVOL adalah Membentuk Forum Mahasiswa yang
mampu menjadi pioneer relawan yang unggul dan bermanfaat di Solo Raya dengan mengedepankan
kecerdasan holistik.

Divisi dalam FORVOL
Divisi Sosial dan Kesehatan,
Bergerak dalam bidang sosial dan kesehatan. Saling peduli dan berbagi untuk kesejahteraan
masyarakat luas.
Divisi Edukasi dan Pengembangan SDM,
Bergerak dalam bidang pengembangan SDM baik SDM pengurus dan anggota Intern maupun SDM
masyarakat luas.
Divisi Teknologi Informasi,
Bergerak dalam bidang IT yang berfungsi dalam pembaruan berita acara yang dipostingkan didalam
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halaman fanspage facebook, twitter maupun mading.
Divisi Lingkungan Hidup,
Bergerak dalam bidang kepedulian terhadap lingkungan terlebih untuk alam sekitar. Peduli sekitar
untuk masa depan bumi kita yang lebih baik.

FORVOL infocenter :
Official Site: https://forvol.ukm.sinus.ac.id
Sms/WA/Telegram: 085725132010
Pin BBM: 5E70BBA7
Twitter: @ForvolSinus
Facebook: Ukm Forvol Sinus
Fanspage: FORVOL SINUS
Instagram: @ukmforvol
Line ID: forvol.infocenter
Path: FORVOL infocenter
E-mail: forvol.mail@gmail.com
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