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A.  TUJUAN 

Standar operasional prosedur (SOP) ini bertujuan untuk memberikan penjelasan 

tentang mekanisme pengambilan photo dan video serta penyebarluasanya pada Jurusan 

Kehutanan Universitas Jambi. 

 

B.  DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

3. Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi No. 09 tahun 2020 tentang Peraturan 

Akademik Universitas Jambi. 

 

C.   KETENTUAN DAN PROSEDUR 

1. Bahwa perekaman audio, pengambilan photo dan/atau video pada kegiatan 

akademis yang meliputi perkuliahan, praktikum, dan praktek lapang termasuk 

Pengenalan Ekosistem Hutan, magang, pelaksanaan semua jenis ujian, dan proses 

pembimbingan harus mendapatkan izin dari dosen pengampu yang bersangkutan.  

2. Bahwa perekaman audio, pengambilan photo dan/atau video kegiatan lapangan 

yang dilaksanakan pada lembaga/instansi atau perusahaan harus mendapatkan izin 

dari lembaga/instansi atau perusahaan yang bersangkutan. 

3. Bahwa perekaman audio, pengambilan photo dan/atau video kegiatan yang 

berhubungan dengan kegiatan kemahasiswaan dan/atau kegiatan lain selain 

kegiatan akademis seperti diatur pada poin 1 baik yang diselenggatakan oleh civitas 
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Jurusan Kehutanan dapat dilakukan secara terbuka tanpa melalui izin kecuali 

ditetapkan lain oleh panitia penyelenggara. 

4. Hasil rekaman audio, photo atau video hasil perekaman pada kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan atas nama Jurusan dan/atau lembaga lain di bawah Jurusan 

menjadi hak properti Jurusan dan/atau lembaga lain di bawah Jurusan. 

5. Penyebarluasan photo, rekaman audio dan/ atau video yang dapat diakses publik 

melalui media apapun yang menggunakan dan/atau mengatasnamakan  Jurusan 

Kehutanan dan/atau lembaga lain di bawah Jurusan Kehutanan harus mendapatkan 

izin secara tertulis dari Ketua Jurusan Kehutanan. 

6. Penyebarluasan photo, rekaman audio dan/atau video yang dapat diakses publik 

melalui media apapun dari hasil kegiatan lapangan yang dilaksanakan pada 

lembaga/instansi atau perusahaan harus mendapatkan izin secara tertulis dari 

lembaga/instansi atau perusahaan yang bersangkutan. 

7. Setiap anggota civitas akademika dilarang merekam kegiatan percakapan dan/atau 

kegiatan dengan orang lain dan/atau kegiatan orang lain tanpa seizin yang 

bersangkutan. 

8. Setiap anggota civitas akademika dilarang menyebar luaskan hasil rekaman 

kegiatan percakapan dan/atau kegiatan dengan orang lain dan.atau kegiatan orang 

lain tanpa seizin yang bersangkutan. 

9. pelanggaran atas  SOP ini akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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