
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENYEBARAN INFORMASI  

 

  



 

 

DEPARTEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYEBARAN INFORMASI  

 

A. UMUM 

1. Informasi yang dimaksud meliputi jarkom (teks saja), banner, flyer, poster, video, dan 

baliho baik dalam bentuk cetak maupun digital yang akan disebarkan melalui HMJ 

KBMK Unsoed. Adapun bentuk publikasi lainnya yang belum tercantum dalam SOP ini 

dapat dibicarakan kemudian antara pihak terkait dengan Departemen Informasi dan 

Komunikasi HMJ KBMK Unsoed. 

2. Aspek yang diatur dalam SOP ini meliputi aspek konten, tampilan, dan distribusi. 

3. Publikasi HMJ KBMK Unsoed berdasarkan sumber informasi meliputi publikasi reguler, 

publikasi internal, dan publikasi non-internal dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Publikasi Reguler 

Merupakan publikasi dari departemen pengurus harian HMJ KBMK Unsoed 

yang akan ditujukan untuk KBMK maupun non-KBMK. 

b. Publikasi Internal 

Merupakan publikasi dari internal HMJ KBMK Unsoed yang akan ditujukan 

untuk KBMK Unsoed maupun non-KBMK Unsoed. 

c. Publikasi Non-Internal 

Merupakan publikasi dari luar HMJ KBMK Unsoed yang ditujukan untuk KBMK 

Unsoed, dengat syarat menggunakan footer HMJ KBMK  

4. Dalam proses pembuatan materi publikasi, pihak terkait dapat berkonsultasi dengan 

staf Departemen Informasi dan Komunikasi HMJ KBMK Unsoed maupun staf 

departemen terkait yang menjadi perwakilannya dalam bidang desain dan publikasi. 

5. Departemen Informasi dan Komunikasi akan memberikan catatan dan BERHAK meminta 

revisi maupun menolak apabila terdapat konten maupun tampilan yang kurang sesuai 

untuk dipublikasikan. 

 

 

 

 

 



 

 

 

B. Konten dan Tampilan 

1. Informasi yang akan disebarkan didalamnya WAJIB tercantum judul, tanggal, waktu, 

tempat, dan narahubung kegiatan dengan jelas.  

2. Informasi yang berisi teks saja (jarkom) harus SINGKAT DAN JELAS, maksimal 500 kata 

atau jika lebih dapat dipisahkan menjadi beberapa penggalan terpisah oleh pengirim. 

3. Setiap publikasi internal dan non-internal WAJIB mencantumkan sumber informasi atau 

penyelenggara kegiatan. 

4. Setiap publikasi reguler dan internal dalam bentuk desain grafis atau poster digital 

WAJIB menggunakan (minimal) footer yang dapat diunduh di kbmk.fk.unsoed.ac.id. 

5. Setiap publikasi dalam bentuk gambar (.JPG/.JPEG/.PNG) berukuran < 10 megabytes. 

6. Departemen Informasi dan Komunikasi BERHAK meminta caption terkait informasi yang 

akan dipublikasikan dan berhak melakukan perubahan pada caption tersebut. 

7. Caption publikasi reguler dan internal WAJIB mencantumkan hash tag berikut: 

#KBMKUnsoed #KBMKSemangatBerkarya 

8. Poster yang akan di upload harus mengikuti latar warna sesuai ketentuan departement 

infokom tiap bulan nya,apabila memiliki tema warna acara tersendiri maka 

konsekuensinya bersedia di uppload menggunakan poster live reportnya KMBK 

9. Hal-hal yang berkaitan dengan konten dan tampilan namun belum tercantum dan diatur 

dalam SOP ini dapat dikoordinasikan lebih lanjut dengan staf Departemen Informasi dan 

Komunikasi HMJ KBMK Unsoed. 

C. Distribusi 

1. Informasi digital akan dipublikasikan melalui salah satu atau semua akun media sosial 

termasuk website HMJ KBMK  Unsoed bergantung skala besar / kecilnya kegiatan dan 

sasaran publikasi. 

2. Informasi dalam bentuk cetak dapat diserahkan melalui staf Departemen Informasi dan 

Komunikasi maupun staf Eksterna HMJ KBMK  Unsoed untuk mendapat stampel 

persetujuan sebelum dipublikasikan. 

3. Publikasi untuk acara dengan skala jurusan (KBMK) HARUS DIUTAMAKAN 

penyebarannya melalui akun resmi KBMK, termasuk di dalamnya poster kegiatan, 

teaser, maupun video kegiatan. 

4. Hal-hal yang berkaitan dengan distribusi namun belum tercantum dan diatur dalam SOP 

ini dapat dikoordinasikan lebih lanjut dengan staf Departemen Informasi dan 

Komunikasi HMJ KBMK Unsoed. 

http://kbmk.fk.unsoed.ac.id/


 

 

 

Narahubung : Endah Ramadhatiningsih (0811774608/ndahrdn) 


