
Term of Reference 
“Pelatihan Pengelolaan dan Penulisan untuk Blog” 

 

Latar Belakang 

Sejak beberapa bulan terakhir, aktivitas OCSP Sumatera dan mitranya sudah mulai berkembang dan 
beragam. Cukup banyak pembelajaran yang menarik, baik dari hasil maupun proses, yang berasal 
dari kegiatan yang sudah berjalan. Sayangnya, pemberitaan dari media masa dan promosi 
menyangkut pembelajaran ini masih belum berjalan maksimal. Jangkauan wilayah yang luas dan 
pemutakhiran informasi dan data merupakan beberapa kendala dalam mempromosikan kegiatan-
kegiatan yang berlangsung.  

Salah satu peluang yang dipandang dapat menjadi salah satu solusi dalam memimalisasi tantangan di 
atas adalah melalui sebuah media bersama, yang mudah untuk dimutakhirkan oleh para mitra dan 
tim OCSP Sumatera dan juga mudah diakses oleh pengelola media masa ataupun publik secara 
umum. Berdasarkan pertemuan konsultasi bersama para mitra pada 12 November 2008, disepakati 
media yang cukup ideal untuk dipergunakan adalah berupa BlogSite bersama. Pilihan pada bentuk ini 
disebabkan kemudahannya untuk melakukan pemutakhiran, kemungkinan memuat komentar, 
rendahnya biaya pengelolaan sehingga lebih besar kemungkinannya untuk berkelanjutan, 
memungkinkan untuk membentuk komunitas pendukung (baik kontributor informasi maupun 
pembaca) serta dapat mempermudah para pengelola media untuk mengunduh informasi.  

Saat ini, tim OCSP sudah mempersiapkan blog yang memungkinkan menjadi blog bersama, yakni 
beralamat di http://pongoabelii.wordpress.com dan http://orangutansumatera.wordpress.com. 
Untuk mendukung efektivitas pengelolaan blog dalam pemuatan berita di media lokal, OCSP Medan 
juga akan merencanakan mengirimkan email ringkas penginformasian awal (email blash) menyangkut 
artikel yang dimuat setiap minggunya kepada para redaktur ataupun pengelola media lokal di 
Medan. Melalui pengiriman email blash ini diharapkan dapat mempermudah mereka untuk 
melakukan peliputan dari kegiatan yang berlangsung. 

Selain menghasilkan kesepakatan untuk mengelola blog secara bersama, diskusi bersama para mitra 
juga mengidentifikasi dua hal yang dibutuhkan dalam pengelolaan blog bersama ini, yakni: Pelatihan 
Penggunaan Blog dan Pelatihan Penulisan Laporan Ringkas untuk dimuat di Blog. Memandang 
pentingnya bagi pengelolaan Blog Site, OCSP Sumatera bermaksud memfasilitasi kedua pelatihan 
tersebut. 

 

Tujuan  

Meningkatkan kapasitas mitra dalam pengelolaan dan menulis laporan singkat yang sesuai untuk 
dimuat di blog.  

 

Tempat :  

Hari I, Pengelolaan Blog :   Hari II, Latihan Penulisan 

Tempat : Viper Net, Jalan Jamin Ginting, no 98. 
Waktu : Jam 10.00 – 15.00 

 Tempat : Ruang Pertemuan Hotel Soechi 
Waktu : Jam 09.00 – 17.00 

 
 
 



Detil Kegiatan 

 Pelatihan Pengelolaan Blog Pelatihan Penulisan 

Rencana 
Pelaksanaan 

Rabu, 10 Desember 2008 Kamis, 11 Desember 2008 

Jumlah Peserta 15 orang 15 orang 
Materi - Apa itu blog? 

- Bagaimana memiliki sebuah blog 
- Bagaimana mengupload informasi 
o Materi tulisan 
o Foto 
o Dokumen/File 
o Link 

 

- Kaidah jurnalistik (prinsip 
5W+1H) 

- Menulis sederhana: 
o Memindahkan TOR 

menjadi tulisan sederhana 
o Membuat laporan 

sederhana dari kegiatan 
o Menuliskan laporan 

kejadian 
Pelatih - Rahmadi 

- Pahrian G. Siregar 
- Erwinsyah (STTA) 
- Pahrian G. Siregar 

Tempat - Warnet - Ruang Pertemuan Hotel 
Kebutuhan - Pedoman sederhana - Materi dan bahan bacaan 
 
 
Peserta : 
 Pelatihan Pengelolaan 

Blog 
Pelatihan Penulisan 

MCV FP3 3 3 
MCV Pusaka 3 3 
Spatial Planning 3 3 
WCS Sumatera 1 1 
Kampanye Aceh 2 2 
OCSP Sumatera 3 1 
Mitra lainnya 0 2 
Total 15 15 
 
 
 


