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Dasar Pemikiran  

Penyuntingan atau editing naskah termasuk bagian penting 
dari publikasi atau penerbitan. Editing meliputi aspek keter
bacaan dan kejelahan, ketaatasasan (konsistensi), kebaha
saan, kejelasan gaya bahasa (ketedasan), ketelitian data dan 
fakta, kelegalan dan kesopanan, serta ketepatan rincian pro
duksi. Semua produk tulisan selayaknya melewati proses edi
ting agar publik pembaca mendapatkan informasi yang be
narbenar bermanfaat sekaligus berkualitas.  

Walaupun demikian, keterampilan editing sendiri sangat ja
rang diajarkan di sekolahsekolah atau bahkan perguruan 
tinggi. Karena itu, wajar jika ilmu editing menjadi ilmu lang
ka yang kurang dipahami banyak orang, bahkan oleh mere
ka yang telah melakoni diri sebagai editor sekalipun. Banyak 
yang belajar editing secara autodidak sehingga tidak memiliki 
wawasan dan pengetahuan yang lengkap tentang ilmu edi
ting.  

Melalui pelatihan ini, Institut Penulis Indonesia hendak me
masyaratkan ilmu editing, sekaligus mengajak para peserta 
memahami kiatkiat editing secara profesional. Lebih jauh 
lagi, keterampilan editing akan mendukung peningkatan 
kualitas naskah ataupun penerbitan bagi sebuah lembaga/
intitusi yang memproduksi publikasi berkala (majalah, jurnal, 
laporan, dsb.) atau publikasi tidak berkala seperti buku.  

Objektif  

1. memasyarakatkan profesi editor dan ilmu editing yang 
standar dan profesional;  

2. meningkatkan keterampilan peserta di bidang wawasan 
penerbitan destop (desktop publishing);  

3. meningkatkan keterampilan peserta di bidang kebaha
saan;  

4. meningkatkan keterampilan peserta dalam mechanical 
editing;  

5. meningkatkan pemahaman peserta tentang kasuskasus 
editing berikut solusi penanganannya.  

Metode dan Materi  

Pelatihan Editor Naskah Profesional disampaikan dengan 
metode kuliah berdasarkan materi standar copyediting.  Ada
pun materi yang disampaikan dalam pelatihan, yaitu  

•	 Pengantar: profesi editor dan lingkup kerja editor nas
kah; 

•	 Anatomi	Tulisan: mengenali berbagai jenis dan ragam 
tulisan;  

•	 Editing	Mekanikal: PUEBI (sesuai dengan Permendikbud 
No. 50 Thn. 2015), tata bahasa, dan editing keterbacaan;  

•	 Editing	Berbasis	Gaya	Selingkung: halhal yang diatur 
dalam gaya selingkung penerbitan;  

•	 Legalitas	 dan	 Kesopanan: menghindari pelanggaran 
hak cipta dan pelanggaran etika;  

•	 Data	dan	Fakta: menghindari kesalahan data dan fakta;  
•	 Studi	Kasus	Editing	 

Profil Instruktur  

Bambang	 Trimansyah atau lebih dikenal dengan sebutan 
Bambang Trim adalah praktisi di bidang penulisanpenerbit
an dengan pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai editor, 
penulis, dan juga pemimpin puncak di beberapa penerbit. Ia 
telah menulis lebih dari 160 judul buku berbagai  jenis dan 
bidang ilmu. Lulusan D3 Editing dan S1 Sastra Indonesia 
Unpad ini memang dikenal sebagai “suhu” penulisanpen
erbitan di Indonesia. Ia kini menjabat sebagai Direktur Alin
ea Ikapi dan juga Founder & CEO Institut Penulis Indonesia. 
Sejak tahun 2000, ia telah aktif mengisi berbagai pelatihan, 
lokakarya, dan seminar  tentang penulisanpenerbitan, baik 
di dalam negeri maupun di luar negeri. 

Portofolio  

Pelatihan semacam ini telah disampaikan oleh Bambang Trim 
di berbagai lembaga, di antaranya 

LIPI Press • PDII LIPI • Ikapi DKI • Ikapi Pusat • Alinea Ikapi • 
Pusbindiklat LIPI • IAARD Press, Balitbangtan • Fasilkom, UI •  
BPKP •  Jurusan Penerbitan, Politeknik Negeri Media Kreatif • 
Penerbit Bumi Aksara • Penebar Swadaya Group, dll.

Profil Lembaga Penyelenggara  

Institut Penulis Indonesia (InsPena) adalah lembaga pendi
dikan dan pengkajian di bidang penulisanpenerbitan yang 
didirikan oleh Bambang Trimansyah pada Februari 2016, lalu 
resmi diluncurkan pada tanggal 11 Juni 2016. Dalam kiprah
nya, InsPena telah menyelenggarakan pelatihan luring (of-
fline) yaitu Pelatihan Konversi KTI Nonbuku Menjadi Buku 
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serta Pelatihan Editing Kreatif. InsPena kemudian mengem
bangkan learning management system berbasis situs web un
tuk menyelenggarakan kursus daring (online) di bidang penu
lisan dan penerbitan. Kini tercatat ada 236 orang yang telah 
menjadi anggota di situs InstitutPenulis.id.
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25-26 Agustus 2016
Hotel Bumi Sawunggaling, Bandung

Investasi: Rp2.500.000,00
Fasilitas Peserta:

penginapan 1 malam (twin share) • diktat eksklusif • flash disk materi presentasi • 
makan dan kudapan • sertifikat • voucher kursus daring InsPena senilai Rp500 ribu • 

gimmick dari sponsor 

Hari I, pukul 13.00 s.d. 21.00
Hari II, pukul 8.00 s.d. 15.00

Transfer Biaya sebelum tanggal 21 Agustus 2016  ke
BCA No. Rek. 2821405361 a.n. Bambang Trimansyah

Kontak Marketing

• Eksekutif Marketing 087881361030 (Mala)

• Administrasi/Sekretariat 089618214287 (Fifi)



Abi Ratno
Chief Marketing Officer

08113059966

KANTOR JAKARTA
d.a. PT Argo Pangestu

Jalan Kramat Raya 5H (Komp. Ruko Maya Indah)
Telp. 021-3909237; Faks. 021-3909279

Jakarta Pusat 10350

KANTOR SURABAYA
d.a. PT Bina Ilmu

Jalan Tunjungan 53 E
Telp. 031-5340076; Faks. 031-5315421

Surabaya 602752


