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KPU Madina Kembali Gelar Pelatihan Jurnalistik

Anggota KPU Madina Divisi Teknis, Mas Khairani (berdiri-tengah) didampingi Staf Program dan Data, Abdul Somad (kiri) saat
memaparkan materi pelatihan jurnalistik yang berlangsung di Aula KPU Madina, Selasa (1/8).

KPU Madina ? Panyabungan
Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal (KPU Madina) kembali menggelar pelatihan jurnalistik yang berlangsung di Aula KPU
Madina, Selasa (1/8). Pelatihan yang telah mamasuki tahap kedua ini diharapkan dapat lebih meningkatkan kemampuan dan
keakuratan peserta dalam menulis informasi berupa berita.
Trainer pada pelatihan tersebut digawangi Anggota KPU Madina Divisi Teknis Penyelenggara, Mas Khairani. Seperti biasa, Staf di
KPU Madina turut ambil bagian jadi peserta pada pelatihan tersebut.
Dalam pemaparannya, Mas Khairani menyampaikan, peran, aspek dan fungsi penulisan seperti pemakaian rumus 5W+1H yaitu,
what (apa), who (siapa), where (dimana), when (kapan), why (mengapa) dan how (bagaimana) sangat penting sebagai dasar dalam
penulisan berita.
Lebih lanjut disebutkannya, menulis bisa dimulai dengan pemilihan angel yang tepat. Di samping itu, pemilihan judul pun
diusahakan harus dapat ?menggoda? sehingga para pembaca merasa tertarik atau penasaran. Tidak bersifat umum. Lalu dilanjutkan
dengan pemilihan lead yang tepat, serta membuat konten berita yang akurat sehingga hasilnya pun berkualitas.
?Selain itu, harus diperhatikan juga unsurnya. Lengkap, akurat, faktual, berimbang dan berkualitas. Penulisannya pun harus
mengingat struktur dan skema berita. Jadi bukan sekedar bahasa yang cantik saja, isi berita pun tidak kalah penting untuk
diperhatikan? ujarnya.
Pada pelatihan sesi kedua ini, Mas Kahirani yang didampingi Staf Program dan Data KPU Madina, Abdul Somad berharap, pada
sesi-sesi berikutnya peserta diharapkan sudah dapat menulis berita dengan baik.
?Mereka akan terus dilatih. Karena ini juga merupakan bagian dari upaya peningkatan SDM, khususnya bagi peserta. Pelatihan ini
akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan setiap minggunya. Dengan demikian, kemampuan mereka pun akan terasah?.
Tutupnya. (Admin KPU Madina).
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