
DasarHukum KualifikasiPelaksanaan
1. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
2. Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 44 Tahun 2011 Tentang Tugas, pokok dan

Uraian Tugas Dinas komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

1. Terlaksananya publikasi melalui media luar ruang
2. Bertambahnya wawasan masyarakat Sumatera utara
3. Memahami tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera

Utara

Keterkaitan Peralatan/ Perlengkapan
SOP Surat keluar
SOP Surat Masuk

Komputer /Printer /ATK
Dokumen/berkas
Surat pengantar dinas

Peringatan PencatatandanPendataan
Jika kegiatan publikasi ini tidak dilaksanakan sesyaud engan SOP maka kegiatan
publikasi ini akan terkendala

Didokumentaikan sebagai data elektronik dan manual
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BIDANG SARANA KOMUNIKASI DISEMINASI DAN INFORMASI Judul SOP PEMBUATANMEDIA OUTDOOR/BALIHO/BILLBOARD



NOMOR : XVIII.D.b01 / DKI / SOP / 2014
SOP KEGIATAN PEMBUATANMEDIA OUTDOOR/BALIHO/BILLBOARD

NO. KEGIATAN
Pelaksana Mutu Baku Keterangan

Kasi
Penerbitan Sekretaris

Kabid
Kadis Staf

Persyaratan/
Waktu OutputSKDI Kelengkapan

1. membuat konsep jadwal penempatan baliho-baliho dan
menugaskan staf untuk mengetik jadwal tersebut sesuai
dengan program Dinas Kominfo Provsu pada hari-hari
besar

Konsep jadwal Konsep
jadwal

3. mengetikkan konsep jadwal tersebut kemudian
diberikan ke kabid untuk diparaf

Konsep jadwal Konsep
jadwal

4. setelah konsep jadwal tersebut diperiksa dan diparaf
kabid lalu diberikan ke kadis

Konsep jadwal Konsep
jadwal

5. memeriksa jadwal tersebut dan mendisposisikannya ke
kabid dan diteruskan ke kasi untuk ditindaklanjuti

Konsep jadwal Jadwal

6. setelah jadwal penempatan baliho tersebut disetujui
kadis, kabid mendisposiskannya ke kasi untuk
ditindaklanjuti

Konsep design
baliho

Konsep
design
baliho

7. membuat konsep design baliho dan memberikan konsep
design tersebut kepada kadis

8. memeriksa konsep design baliho tersebut melalui
layanan ipad atau laptop dan disetujui melalui email ke
kasi.

Konsep design
baliho

Design
baliho

9. melalui tim design, seksi penerbitan akan melaksanakan
pencetakan baliho di percetakan dan menugaskan staf
melaksanakan penempatan baliho ditempat yang sudah
ditentukan kadis

Design
baliho

BalihoYa

Ya
Tidak

Tidak

Ya

Ya



10. melaksanakan penempatan baliho tersebut pada tempat-
tempat yang sudah ditetapkan oleh kadis dan
melaporkannya ke kasi setelah penggantungan baliho
dilaksanakan

Baliho Baliho

11. menugaskan staf untuk melaksanakan survei ke
lapangan untuk memfoto seluruh hasil pekerjaan
penempatan baliho di lapangan

Baliho Baliho

12. melaksanakan survei ke lapangan dengan memfoto
seluruh hasil pekerjaan penempatan baliho di lapangan
dan melaporkannya ke kasi

Baliho Baliho

13. mengonsep laporan pelaksanaan kegiatan media outdoor
tersebut dan menugaskan staf untuk pengetikan dan
penjilidan laporannya yang ditujukan kepada kadis
setelah terlebih dahulu diketahui kabid

Laporan
pelaksanaan
kegiatan

Laporan
pelaksanaan
kegiatan

14. mengetikkan dan menjilid laporan pelaksanaan kegiatan
tersebut dalam bentuk buku untuk seluruh rangkaian
kegiatan.

Laporan
pelaksanaan
kegiatan

Laporan
pelaksanaan
kegiatan

15. menyampaikan buku laporan tersebut ke kadis setelah
terlebih dahulu diketahui oleh kabid (ditandatangani).

Laporan
pelaksanaan
kegiatan

Buku
laporan

pelaksanaan
kegiatan


