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KOTA KINABALU: Ambil 

peluang yang terdapat pada media 
massa dalam memantapkan gaya 
penulisan masing-masing, kata 
Timbalan Naib Canselor Hal 
Ehwal Pelajar dan Alumni (HEPA) 
Universiti Malaysia Sabah (UMS), 
Prof Madya Dr. Kasim Md. 
Mansur. 

Kasim percaya setiap orang 
memiliki bakat penulisan, justeru 
ia perlu diasah dalam menghasilkan 
penulisan yang lebih mantap dan 
menepati ciri yang diperlukan oleh 
penerbitan media massa. 

"Di UMS ini terdapat pelbagai 
penerbitan seperti buletin 'dan 
melalui bahan-bahan berkenaan, 
ia secara tidak langsung dapat 
menyalurkan maklumat untuk 
dikongsi bersama, " katanya 
ketika berucap merasmikan majlis 

dari segi waktu kerja, namun 
kesemuapeserta dapat memberikan 
kerjasama yang baik dan 
diharap selepas ini mereka dapat 
menghasilkan rencana atau laporan 

yang lebih baik, " jelasnya. 
Ismail berkata, usaha ini 

sekaligus dapat membantu UMS 

untuk menghasilkan lebih ramai 
penulis yang berbakat dan dapat 

menghantar laporan penulisan 
untuk disiarkan di media massa. 

Salah seorang wakil peserta, 
Othman Haji Rawi berkata, para 
peserta yang terlibat menerima 
pendedahan yang lebih luas dengan 
mengikuti bengkel seperti ini. 

Othman berharap ia dapat 
dilanjutkan untuk siri yang kedua 
yang mana mereka dapat lebih 
fokus untuk mendalami bidang 
penulisan dengan membuat lebih 
banyak latihan. 

Selain itu katanya, program 
sebegini jugaperlu dijadikan sebagai 
program tetap agar lebih ramai 
yang menyertai serta menerima 
pendedahan dalam menghasilkan 
penulisan yang baik terutamanya 
penulisan rencana. 

Bengkel bertemakan `Ke Arah 
Pemantapan Penulisan Kreatif 
itu diadakan selama dua hari yang 
melibatkan lebih 20 peserta dan 
empat penceramah antaranya 
Dzulkifli Abdullah Binsin, Lee 
Kuok Tiung dan Francis Fahir. 

KENANGAN... Para peserta bergambar bersama Kasim dan juga penceramah yang terlibat. 

penutupan Bengkel Penulisan 
Rencana anjuran bersama Pusat 
Hubungan Alumni dan Jabatan 
Pendaftar UMS di sini baru-baru 
ini. 

Beliau berkata, bahan-bahan 
yang didokumentasikan boleh 
dijadikan bahan rujukan dan ia 
juga sekaligus sebagai salah satu 
cara untuk mengangkat nama 
UMS serta sumbangan kepada 
masyarakat. 

Menurutnya, hasil penulisan juga 
dapat membantu para kakitangan 

mendapat kenaikan pangkat 
khususnya bagi mereka yang 
terlibat dalam penerbitan laporan, 
buletin, buku dan majalah di setiap 
jabatan masing-masing. 

Sementara itu, Pengerusi 
Penganjur yang juga Penolong 
Pendaftar Pusat Hubungan 
Alumni, Ismail Ali berkata, 

penganjuran bengkel berkenaan 

bertujuan untuk membantu para 
kakitangan yang terlibat dalam 
memperkembangkan bakat serta 
keupayaan mereka dalam bidang 
penulisan khususnya rencana. 

Katanya, peserta yang terlibat 
kebanyakannya mewakili jabatan 
masing-masing dan kerjasama 
serta komitmen yang ditunjukkan 
membantu menjayakan lagi 
program itu. 

"Walaupun terdapat kekangan 


