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1. IT DEP FULDFK bekerjasama dengan departemendepartemen lain di FULDFK baik itu DEP maupun
DEW, LDFK se-Indonesia, serta instansi terkait yang
telah melakukan kerjasama dengan FULDFK (ImaniProkami, Indonesia Medika, dll).
2. Bentuk kerjasama berupa (1) Publikasi: program
kerja, hasil kajian, artikel islami, dan formulir
pendaftaran acara tender nasional. (2) Pembuatan
desain grafis: poster acara, poster islami, dan
resume kajian.
3. Kerjasama publikasi diperuntukkan kepada DEP
FULDFK, DEW FULDFK, LDFK se-Indonesia, dan
instansi terkait yang telah melakukan kerjasama
dengan FULDFK.
4. Kerjasama pembuatan desain grafis khusus diperuntukkan kepada DEP FULDFK dan Panitia Tender
Nasional FULDFK.
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5. Seluruh permintaan kerjasama dikirimkan melalui
email fuldfkind@gmail.com dengan sebelumnya
melakukan koordinasi dengan PJ yang terlampir.
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1. Media publikasi Deparetemen IT DEP FULDFK
adalah website medicalzone.org dan fanpage FB
Medicalzone-Website Resmi FULDFK.
2. Tulisan yang akan dipublikasikan via website harus
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Tidak mengandung unsur SARA
b. Tidak berpotensi memcah belah persatuan umat Islam dan
kerukunan antar umat beragama
c. Tidak menebar kebencian
d. Tidak mengandung unsur kesyirikan
e. Manfaatnya lebih besar daripada mudharatnya
f. Bersifat umum, tidak mewakili golongan atau kelompok tertentu
g. Berisikan dakwah dan nasihat, bukan hoax, fitnah, dan tipu
muslihat
h. Mencantumkan sumber referensi yang valid

3. Koordinasi dan pengiriman tulisan yang akan
dipublikasi dilakukan maksimal H-3 publikasi.
4. Persetujuan publikasi akan diberitahukan mak-simal
H-1 publikasi setelah mengkaji ulang isi tulisan
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sesuai kriteria atau belum.
5. Tulisan harus disertai dengan gambar atau desain
grafis (kecuali formulir pendaftaran tendernas).
6. Koordinasi dilakukan melalui PJ Publikasi yaitu:
Azkia Akbari H ID line: azkia20
Anfiksyar KSS

| 081351617625

ID line: anfiksyarks | 081338186596
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1. Bentuk kerjasama desain grafis adalah dalam
bentuk pembuatan desain poster acara, poster
islami, dan resume kajian.
2. Permintaan desain maksimal H-7 publikasi
dengan berkoordinasi dengan PJ desain grafis.
3. Pemesan harus mengirimkan detail isi dan
bentuk desain dalam bentuk teks kepada PJ
desain grafis.
4. Deadline desain H-3 publikasi untuk mengantisipasi adanya revisi desain.
5. Permintaan dilakukan dengan berkoordinasi
dengan PJ Desain grafis yaitu:
Dastin Andre

085345142777
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Bobby Satria A 081329236460

