
 
C. PELATIHAN DESAIN GRAFIS

Untuk melahirkan desainer-desainer profesional dalam 
bidang adver�sing, penerbitan, percetakan, dan media 
massa, baik cetak, online, maupun televisi. 

 Pela�han ini dimentori Syamsul (desainer profesional)
          dan Arham Rasyid (kartunis, bloger dan penulis buku). 

Membuka kesempatan semua kalangan menjadi peserta:
1.  Pela�han jurnalis�k dan kehumasan.
2.  Pela�han menulis krea�f. Kelas menulis fiksi (cerpen dan
     novel) dan menulis non fiksi (esay dan feature).
3. Pela�han desain grafis.

A. PELATIHAN JURNALISTIK DAN KEHUMASAN

Untuk melahirkan jurnalis yang memenuhi kompetensi 
dasar (sesuai standarisasi Dewan Pers) serta humas 
pemerintahan dan corpora�on yang profesional. Guna 
mencapai tujuan itu, maka peserta akan dibekali materi 
pemahaman kerja jurnalis, teknik meliput dan menulis 
berita, teknik menulis press release, memahami kerja media 
mainsream dan new media (online) di era teknologi 
informasi, serta hukum pers (UU Pers, Kode E�k, dll). 

Materi-materi itu akan dibawakan oleh prak�si dan 
akademisi, seper� Hernawan Wahyudono (Kepala Lembaga 
Kantor Berita Nasional Antara Sultra),Mahdar Tayong 
(Direktur Berita Kota Kendari), Jumwal Saleh (Pemimpin 
Redaksi Berita Kota  Kendari), Agus Tohamba (Redaktur 
Pelaksana Rakyat Sultra), Sarjono (Ketua Persatuan 
Wartawan Indonesia Sultra), Zainal (Ketua Aliansi Jurnalis 
Independen Kendari), Gugus Suryaman (Pemimpin Redaksi 
SultraKini.com), Sudirman Duhari (Pemred mysultra.com), 
M Nasir Idris (Jurnalis senior ANTV), Aswan Zaninu (Dosen 
Ilmu Komunikasi Universitas Halu Oleo), Edy Basri (Dosen 
Bahasa Indonesia Universitas Nahdlatul Ulama Sultra), 
Gaffar (RRI Kendari), Ahmad Nizar (iNewsTV), dan M Djufri 
Rachim (Jurnalis senior yang kini berkecimpung di dunia 
akademik).

    SYARAT DAN KETENTUAN

1. Penda�aran dibuka tanggal 20 Februari 2017 s/d 18 
Maret 2017 se�ap jam kantor.

2. Alamat Penda�aran:
Office SultraKini Ins�tute 
Jl. Kedondong No. 88-i (Depan Hotel Atomi) Anduonohu 
Kendari
CP: An� (0852 7704 9606)

3. Pela�han dimulai 11 Maret 2017 s/d 7 Mei 2017, se�ap 
SABTU dan MINGGU atau berlangsung 16 kali pertemuan 
terdiri teori dan prak�k. Khusus pela�han Jurnalis�k dan 
Kehumasan diakhir kegiatan akan dimagangkan selama 1 
(satu) bulan pada media massa (pilih: media cetak, 
televisi, radio, atau media online) yang ada di Kota 
Kendari. 

4. Pela�han berlangsung se�ap hari SABTU dan MINGGU, 
dengan pembagian jam sbb.

a. Pela�han Desain Grafis pukul 09.30 – 12.30 Wita
b. Pela�han Penulisan Krea�f pukul 13.00 – 14.00 Wita
c. Pela�han Jurnalis�k pukul 18.30 – 20.30 Wita

5. Ruang pela�han full AC, LCD, White Board, dan internet 
berkecepatan �nggi.

6. Peserta mendapatkan copy materi dan bebas mendapat 
bimbingan di luar jam pela�han.

7. Peserta wajib mengisi formulir penda�aran sesuai jenis 
pela�han yang dipilih (Pela�han Jurnalis�k dan 
Kehumasan, Pela�han Penulisan Krea�f, atau Pela�han 
Desain Grafis) 

8. Se�ap jenis pela�han dikenakan biaya Rp.2.000.000,- 
(Dua Juta Rupiah). 

9. Peserta menyerahkan pas foto warna ukuran 3 x 4 
sebanyak 4 lembar.

10.Peserta yang lulus akan mendapatkan SERTIFIKAT.

B. PELATIHAN MENULIS KREATIF

Untuk melahirkan penulis-penulis krea�f di bidang fiksi dan 
non fiksi. Setelah mengiku� pela�han peserta kelas 
penulisan fiksi mampu menulis cerita pendek atau cerita 
panjang, hingga novel. Sedangkan kelas penulisan non fiksi 
mampu menulis esay maupun feature (karangan khas) 
dengan baik.  Di akhir kegiatan se�ap peserta dibimbing 
menulis minimal satu karya tulis yang akan diterbitkan dalam 
bentuk buku.

Penulisan fiksi dan non fiksi akan dibina langsung oleh 
prak�si yang sudah banyak melahirkan karya buku cerpen 
dan novel. Mereka adalah, Ilham Q Moehiddin (penulis novel 
�ngkat nasional) dan Arsyad Salam (novelis).
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