
Judul Artikel: 
 

Jenis Artikel (mohon pilih salah satu): 
reportase acara yang telah selesai dilaksanakan / publikasi acara yang akan dilaksanakan / revisi 
artikel / update informasi unit dalam laman website. 
 

Badan Artikel: 
(Badan artikel memuat profil acara secara umum (nama acara, tempat, waktu, latar belakang dan 
tujuan pelaksanaan, dsb). Informasi lain yang dapat dimasukkan adalah siapa yang membuka 
acara, nama dan asal pembicara, sebaran audiens yang hadir, event lain yang dilaksanakan 
secara bersamaan dengan acara inti, pesan-kesan ketua panitia, pesan-kesan audiens, dsb). 
 
…………….. 
…………….. 
 
…………….. 
…………….. 
 
…………….. 
…………….. 
 
Catatan: 
Badan artikel berisi 300 hingga 500 kata per artikel. Publikasi acara yang akan dilaksanakan dapat 
dikirimkan tanpa disertai Badan artikel, namun pengiriman file publikasi (poster, banner, dsb) 
tetap disertai dengan file ini sebagai bukti verifikasi. 
 

Galeri: 

Nama file foto Tempat yang diinginkan dalam artikel 

contoh: 
Nama file: Foto A 

contoh: 
Setelah paragraph 1 

contoh: 
Nama file: Foto AB 

contoh: 
di bawah judul 

dst... dst… 

 
Catatan: 
(foto tidak dimasukkan ke dalam file ini, namun diattach bersama-sama dengan file ini saat 
dikirim ke tim website. Hal ini menjaga agar tidak terjadi reduksi kualitas foto. Jumlah foto yang 
dapat diunggah adalah 2 – 5 foto dengan ukuran per file maksimal 2 MB). 
 

Penyedia Data 
Nama :  
Jabatan :  
Email :  

 
Catatan: 
Jabatan Penyedia Data diisi sesuai keterlibatan Penyedia Data pada acara dalam artikel yang 
disusun; atau posisi dalam unit yang mengajukan update informasi laman website. 
 
 

Verifikator 
Nama :  



Jabatan :  
Email :  

Menyatakan bahwa informasi pada artikel ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. 
 
Catatan: 
Verifikator adalah pimpinan unit dimana acara berlangsung dan dapat merupakan staf yang sama 
dengan Penyedia Data. Mohon pada saat mengirimkan email berisi artikel website.fk@ub.ac.id, 
email tersebut ditembuskan (cc) pada verifikator. Editor akan mengirimkan tembusan pada 
Penyedia Data dan Verifikator dalam komunikasi Editor dengan Proofreader dan Administrator. 
 
Format ini dapat didownload di laman http://fk.ub.ac.id di bagian bawah laman pada subkategori 
‘Other Links’ 

 

mailto:website.fk@ub.ac.id
http://fk.ub.ac.id/

