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Tentang hari ini Mengapa menulis

Memulai menulis

Merubah ide 

menjadi tulisan
Siapa yang bisa 
menulis/penulis

Bagaimana 
mempublikasikannya



Tentang saya Penulis Peneliti

Blogger Kompasiana

Editor

Trainer: Penulisan



Mengapa menulis
Melengkapi puzzle 

Ilmu pengetahuan

Tidak egois - Amal jariyah

Menunjukkan bahwa kita banyak 
membaca

Bagian dari keabadian

Sumber foto: business2community.com
Membantu mbah GoogleAlat narsis (positif)



Mengapa menulis Mengatasi rendahnya daya 
baca masyarakat

Fakta yang menyedihkan tentang daya baca masyarakat Indonesia (Kompas, 18 
Agustus 2016):
 

- Budaya membaca masyarakat Indonesia berada di peringkat 
terendah diantara 52 negara Asia (data dari the Organisation for 
Economic Co-operation and Development /OECD).

- UNESCO (2012): kemampuan membaca anak-anak Eropa dalam 
setahun rata-rata menghabiskan 25 buku, sedangkan di 
Indonesia hanya mencapai titik terendah: 0 persen (0,001 %) → 
dari 1000 anak Indonesia, hanya satu anak yang mampu 
menghabiskan satu buku dalam setahun.



Mengapa menulis Mengatasi rendahnya daya 
baca masyarakat

Fakta yang menyedihkan tentang daya baca masyarakat Indonesia (The Jakarta 
Post, 29 Agustus 2016 - dalam artikel berjudul: Indonesia ranks second-last in 
reading interest: Study):
 

- Indonesia berada pada urutan ke-60 dari 61 negara dalam 
kaitannya dengan minat membaca (study yg dilakukan oleh 
Central Connecticut State University, USA)

- Dalam kategori tersebut: Bangsa yang sangat (memperhatikan) 
literasi di dunia, Indonesia berada di bawah Thailand (urutan 59) 
dan di atas Botswana (urutan 61) - walau dalam hal penyediaan 
faktor infrastruktur dan faktor pendukung lainnya, Indonesia 
berada di atas beberapa negara Eropa (urutan ke-34) 



Mengapa menulis

Sumber foto: arcadis.com



Mengapa menulis
Data per 29 Agustus 2016

Sumber: 
http://bugisumirat.wordpress.com



Siapa yang bisa menjadi penulis?

Kita 
semua!

Menulis adalah 
keterampilan

Menulis bukan bakat



Ilmiah - Ilmiah populer

Tulisan IPTEK yg menyajikan fakta & 

ditulis menurut metodologi penulisan 

yang baik dan benar (Ilmiah)

Tulisan IPTEK yg bentuk, isi & bahasanya menggunakan kaidah-kaidah keilmuan dg menggunakan bahasa yang santai & mudah dipahami oleh masyarakat awam (Ilmiah populer)



Penulisan populer

Tulisan yang berisi data atau berdasarkan 
referensi, pengalaman, refleksi dll yang 
sangat mementingkan ‘kepentingan 
pembaca, disajikan dengan bahasa yang 
sederhana, ringan dan mudah dipahami 
pembaca - penyederhanaan dalam sajian 
tulisan



Memulai menulis Sumber foto: marketingland.com



Bagaimana menulis

● Tulislah apa yang kita suka (tema) - your decision, ingat… 
menulis bukan bakat tapi keterampilan

● Lakukan riset
● Gaya khas kita sendiri (quote langsung, parafrasing - jangan 

plagiarise /copy-paste diluar standar)
● Free (style) writing - aliran ide jelas - menunjukkan alur pikir 

penulis: to inform, to educate, to entertain … berpihak kepada 
kepentingan pembaca

● Mind mapping sebelum menulis (5W + H)



‘Connect’ dengan user?

● Perhatikan 'rasa' atau feel nya, saat anda membaca 
ulang/mengedit tulisan anda, baru dapat dilihat, rasa/feel itu 
dapet ga?

● Beri perhatian lebih pada judul, bab awal/pembuka dan 
penutup, karena itu crucial

● Praktik menulis sebagai ajang mengasah diri dan teori dan 
bacaan sebagai pengaya diri dan tulisan (1 kal maks 10-13 & 
paragraf-paragraf singkat .

● Gunakan bahasa yang luga, sederhana & relevan.
● Teruslah menulis - to publish



Bagaimana mempublikasi?

Blog Buku

Newsletter
Majalah

Dan lain lain

Media milik Forum 
Fungsional LHK

fflhksulsel@gmail.com
Website, instagram, twitter

Vlog

mailto:fflhksulsel@gmail.com
mailto:fflhksulsel@gmail.com


Penulis2 Kompasiana Makassar



Penutup

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia 
akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah 
bekerja untuk keabadian.” [Pramoedya Ananta Toer]

“If you don’t have time to read, you don’t have the time (or tool) to 
write” [Stephen King]

“Hati, semangat, pikiran dan pengalaman adalah sumber utama 
penulis”[Bugi Sumirat]

“Menulislah untuk menjadi penulis” [Bugi Sumirat]



Sumber gambar: dreamstim.com 




