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JikaJika ““mengarangmengarang”” ((menulismenulis karyakarya sastrasastra):):
>>MenceritakanMenceritakan halhal sederhanasederhana namunnamun mampumampu menyentuhmenyentuh

jiwajiwa,,
>>MenceritakanMenceritakan halhal biasabiasa tetapitetapi kemudiankemudian menginspirasimenginspirasi,,
>>MembuatMembuat hasilhasil tulisantulisan menjadimenjadi berjiwaberjiwa

MemangMemang tidaktidak semuasemua orangorang bisabisa!!
ContohContoh: : beberapabeberapa sastrawansastrawan!!

TentangTentang MenulisMenulis
YaMenulisMenulis = = BakatBakat??

MenulisMenulis = = KemauanKemauan?? Ya



TentangTentang MenulisMenulis

JikaJika tidaktidak menyangkutmenyangkut karyakarya sastrasastra..
Kita Kita semuasemua bisabisa!!
ContohContoh: : menulismenulis skripsiskripsi!!

MenulisMenulis = = BakatBakat?? TIDAK!TIDAK!
MenulisMenulis = = KemauanKemauan?? YA!YA!



>>MenulisMenulis tidaktidak punyapunya teoriteori khususkhusus..
>>MenulisMenulis tidaktidak bisabisa hanyahanya dengandengan membacamembaca..
>>MenulisMenulis tidaktidak bisabisa hanyahanya dengandengan mendengarmendengar..
>>MenulisMenulis tidaktidak bisabisa hanyahanya dengandengan mengikutimengikuti kuliahkuliah..

>>MenulisMenulis hanyahanya bisabisa dengandengan berlatihberlatih menulismenulis, , menulismenulis, , dandan menulismenulis

PersamaanPersamaan::

KunciKunci agar agar dapatdapat menulismenulis adalahadalah::

BerlatihBerlatih!!



MenulisMenulis dalamdalam tinjauantinjauan DakwahDakwah::
DakwahDakwah melaluimelalui tulisantulisan telahtelah dicontohkandicontohkan oleholeh RasulullahRasulullah
SAW, SAW, parapara shahabatshahabat, , dandan salafussalafus shalihshalih..
RasulullahRasulullah SAW SAW menerimamenerima pampasanpampasan tawanantawanan QuraisyQuraisy dalamdalam
PerangPerang BadarBadar dalamdalam bentukbentuk mengajarmengajar anakanak--anakanak orangorang Islam Islam 
membacamembaca. . 
RasulullahRasulullah SAW SAW menunjukmenunjuk beberapabeberapa orangorang sahabatsahabat yang yang 
pandaipandai menulismenulis sebagaisebagai jurujuru tulistulis wahyuwahyu sepertiseperti Ali, Ali, UsmanUsman, , 
Abu Abu BakarBakar, , UmarUmar..
KarenaKarena ituitu, , tanpatanpa budayabudaya tulistulis, , niscahyaniscahya Al Quran Al Quran tidaktidak akanakan
sampaisampai kepadakepada kitakita..
TanpaTanpa budayabudaya tulistulis, , niscahyaniscahya haditshadits--haditshadits RasulullahRasulullah, , karyakarya
parapara ulamaulama klasikklasik taktak akanakan menjadimenjadi sumbersumber ilmuilmu sampaisampai
sekarangsekarang
TanpaTanpa budayabudaya tulistulis, , niscahyaniscahya Islam Islam tidaktidak akanakan dianutdianut oleholeh
seperempatseperempat pendudukpenduduk planet planet bumibumi



BudayaBudaya lisanlisan, , budayabudaya tulistulis, , 
budayabudaya ilmiahilmiah

BudayaBudaya masyarakatmasyarakat Indonesia:Indonesia:
**BudayaBudaya lisanlisan bukanbukan budayabudaya tulisantulisan
**BudayaBudaya gosipgosip ((““sepertinyasepertinya””) ) bukanbukan argumentatif/ilmiahargumentatif/ilmiah
((““berdasarkanberdasarkan faktafakta””))

FaktaFakta: : 
**rendahnyarendahnya publikasipublikasi internasional/nasionalinternasional/nasional kalangankalangan
ilmiahilmiah
**rendahnyarendahnya kemampuankemampuan bacabaca muridmurid--muridmurid tingkattingkat dasardasar
**rendahnyarendahnya antusiasmeantusiasme padapada pelajaranpelajaran mengarangmengarang, , dlldll..



BahasaBahasa tulisantulisan sebagaisebagai alatalat komunikasikomunikasi, , aktualisasiaktualisasi, , 
dandan pengekspresianpengekspresian diridiri
BahasaBahasa tulisantulisan adalahadalah pertandapertanda peradabanperadaban modernmodern

Tulisan memiliki kekuatan dahsyat
Tulisan telah dipergunakan oleh tokoh-tokoh dunia seperti Socrates, Plato, Aristoteles,
Yusuf Qardhawi, Imam Syahid Hasan Al Bana sampai tokoh nasional seperti
RA Kartini, Bung Karno untuk menyampaikan ide dan
gagasan mereka. 

Menulis diakui telah menjadi bagian dari kemajuan peradaban manusia. 
*Sejak manusia dapat menulis, berapa banyak pengarang, penyair, pujangga telah lahir
ke muka bumi ini. 
*Sejak manusia dapat dapat menulis, manusia bisa dengan cepat mengembangkan
teknologi yang memajukan peradaban manusia. 

Karena itu, aktivitas menulis adalah ikon masyarakat modern. 
Yaitu suatu masyarakat yang menekankan olah berpikir kritis dan skeptis. 
Tidak berdasar pada mitos, tapi pada rangkaian argumentasi yang diterima rasio. 



MengubahMengubah budayabudaya lisanlisan menjadimenjadi
budayabudaya tulisantulisan. . 
MengubahMengubah budayabudaya gosipgosip menjadimenjadi
budayabudaya ilmiahilmiah..

AdalahAdalah tanggungtanggung jawabjawab kitakita yang yang diberidiberi
kesempatankesempatan menikmatimenikmati pendidikanpendidikan lebihlebih tinggitinggi
daridari kebanyakankebanyakan masyarakatmasyarakat Indonesia Indonesia padapada
umumnyaumumnya..

KhususnyaKhususnya: : penelitipeneliti, , akademisiakademisi, , pendidikpendidik dlldll..



BagiBagi parapara akademisiakademisi dandan penelitipeneliti muslimmuslim::

MemajukanMemajukan penguasaanpenguasaan ilmuilmu pengetahuanpengetahuan dandan
teknologiteknologi adalahadalah salahsalah satusatu jihad jihad utamautama parapara penelitipeneliti
atauatau akademisiakademisi
MenulisMenulis, , menyebarkanmenyebarkan ilmuilmu pengetahuanpengetahuan dandan hasilhasil
penelitianpenelitian dengandengan berbagaiberbagai bentuknyabentuknya adalahadalah salahsalah
satusatu implementasiimplementasi jihad jihad iniini..



PenelitianPenelitian dandan MenulisMenulis

PenelitianPenelitian atauatau risetriset bisabisa diartikandiartikan sebagaisebagai
usaha/kegiatanusaha/kegiatan ilmiahilmiah yang yang sistematissistematis dandan
terorganisirterorganisir, , terfokusterfokus padapada permasalahanpermasalahan
tertentutertentu yang yang membutuhkanmembutuhkan solusisolusi. . 
KegiatanKegiatan ilmiahilmiah iniini mencakupmencakup prosesproses
pengamatanpengamatan, , pengujianpengujian dandan eksperimenteksperiment
yang yang dilakukandilakukan secarasecara sistematissistematis, , cermatcermat, , 
objektifobjektif, , kritiskritis, , dandan logislogis. (. (WitartoWitarto 2007)2007)



HasilHasil PenelitianPenelitian??
DidokumentasikanDidokumentasikan, , dipublikasikandipublikasikan padapada kalangankalangan
terbatasterbatas ((sesamasesama ilmuwan/penelitiilmuwan/peneliti) ) karyakarya
ilmiah/saintifikilmiah/saintifik paper paper didi jurnaljurnal ilmiahilmiah, , dlldll

DidokumentasikanDidokumentasikan, , dipublikasikandipublikasikan dandan
disosialisasikandisosialisasikan keke masyarakatmasyarakat awamawam karyakarya ilmiahilmiah
populerpopuler

ATAU:ATAU:

HancurkanHancurkan, , sehinggasehingga tidaktidak adaada samasama sekalisekali!!



DiseminasiDiseminasi IlmuIlmu PengetahuanPengetahuan dandan TeknologiTeknologi

Penelitian

Ilmu Pengetahuan

Penyajian secara
populer

Karya IlmiahKarya ilmiah
Populer



MotivasiMotivasi menulismenulis??
>>IniIni adalahadalah ladangladang jihad jihad peneliti/akademisipeneliti/akademisi
>>MerupakanMerupakan asetaset didi akhiratakhirat::

IlmuIlmu yang yang bermanfaatbermanfaat dandan tidaktidak putusputus pahalanyapahalanya meskimeski
kitakita sudahsudah tidaktidak mungkinmungkin lagilagi beramalberamal kebajikankebajikan didi duniadunia
fanafana

>>MengikatMengikat ilmuilmu..
LebihLebih memahamimemahami, , lebihlebih mengkritisimengkritisi dengandengan menulismenulis

>>TransparansiTransparansi dandan akuntabilitasakuntabilitas profesiprofesi
>>MenambahMenambah point point kreditkredit untukuntuk karirkarir dosendosen dandan penelitipeneliti
>>MendapatMendapat honorhonor
>>MenjadiMenjadi terkenalterkenal



KiatKiat MenulisMenulis ArtikelArtikel IlmiahIlmiah PopulerPopuler
didi Media MassaMedia MassaPraPra--menulismenulis::

1. 1. MencariMencari inspirasiinspirasi
TidakTidak adaada anginangin, , tidaktidak adaada ributribut??
MencariMencari halhal aktualaktual?    ?    Hal yang Hal yang sedangsedang hangathangat??
PentingPenting bagibagi sejumlahsejumlah besarbesar orangorang? ? 
MenajamkanMenajamkan fokusfokus? ? 
Ide segar dan memiliki pendekatan yang unik, radikal, nyleneIde segar dan memiliki pendekatan yang unik, radikal, nyleneh? h? 
Disukai penerbit?Disukai penerbit?

2. 2. MemilihMemilih media media massamassa..
UntukUntuk latihanlatihan awalawal :  :  BlogBlog pribadipribadi, media , media massamassa didi internetinternet
UntukUntuk selanjutnyaselanjutnya: : majalahmajalah atauatau suratsurat kabarkabar
PertimbanganPertimbangan: Honor : Honor menulismenulis
MenulisMenulis dengandengan tidaktidak dimintadiminta: : RpRp 00--450 450 riburibu
MenulisMenulis dengandengan dimintadiminta redaksiredaksi: : RpRp 750.000,750.000,----1 000.000,1 000.000,--

3. 3. MengamatiMengamati dandan mempelajarimempelajari artikelartikel yang yang telahtelah dimuatdimuat didi media media massamassa yang  yang  
kitakita pilihpilih

4. 4. MembacaMembaca, , melakukanmelakukan penelitianpenelitian, , pengamatanpengamatan, , studistudi literaturliteratur, , percobaanpercobaan
kecilkecil, , dlldll untukuntuk mendapatkanmendapatkan data.data.



Proses Menulis:Proses Menulis:

Intinya: Menyajikan hal ilmiah secara Intinya: Menyajikan hal ilmiah secara 
populer dan mudah dimengerti!populer dan mudah dimengerti!

Judul yang menarik sekaligus menggambarkan Judul yang menarik sekaligus menggambarkan 
isi, tetapi tidak terlalu panjang.isi, tetapi tidak terlalu panjang. Judul yang menarik akan Judul yang menarik akan 
mengundang redaksi melirik mengundang redaksi melirik tulisan kita, sehingga tulisan kita mempunyai tulisan kita, sehingga tulisan kita mempunyai 
kesempatan untuk dibaca lebih jauh.kesempatan untuk dibaca lebih jauh.

Pengantar atau bagian pembuka yang Pengantar atau bagian pembuka yang 
menarik sekaligus menarik sekaligus mudah dimengerti orang mudah dimengerti orang 
umum.umum. Seperti judul, bagian awal tulisan juga memegang Seperti judul, bagian awal tulisan juga memegang peranan peranan 
penting agar tulisan kita dipelajari lebih lanjut oleh redaksi. penting agar tulisan kita dipelajari lebih lanjut oleh redaksi. Jika pembuka Jika pembuka 
membosankan, maka bisa jadi redaksi menganggap seluruh membosankan, maka bisa jadi redaksi menganggap seluruh tulisan juga tulisan juga 
sulit dimengerti dan membosankan. sulit dimengerti dan membosankan. 



Berpihak pada Berpihak pada interestinterest pembaca.pembaca.
Berpihak di sini bukan berarti mengikuti opini yang ada di dalamBerpihak di sini bukan berarti mengikuti opini yang ada di dalam masyarakat masyarakat 
kebanyakan. Namun, maksudnya menyajikan tema yang memaksa pembackebanyakan. Namun, maksudnya menyajikan tema yang memaksa pembaca a 
menganggap penting tema yang kita bicarakan, dengan argumentasi menganggap penting tema yang kita bicarakan, dengan argumentasi yang kita yang kita 
tulis pada artikel. tulis pada artikel. Kita bisa saja memaparkan temuan baru atau Kita bisa saja memaparkan temuan baru atau 
perkembangan sains yang secara penelitian atau saintifik menarikperkembangan sains yang secara penelitian atau saintifik menarik.Tetapi bagi .Tetapi bagi 
orang awam bisa berarti "orang awam bisa berarti "so whatso what gitu lho?", karena mereka tak memahami gitu lho?", karena mereka tak memahami 
pentingnya tema tersebut dalam kehidupan. pentingnya tema tersebut dalam kehidupan. 

Mencerahkan.Mencerahkan.
MencerahkanMencerahkan bisabisa berartiberarti ""up to dateup to date" (" (belumbelum pernahpernah dibahas di Harian ybs), dibahas di Harian ybs), 
bisa juga trend baru, atau tema/opini yang bertolak belakang denbisa juga trend baru, atau tema/opini yang bertolak belakang dengan gan 
kelaziman yang ada. Akan tetapi, bisa juga sesuatu yang menurut kelaziman yang ada. Akan tetapi, bisa juga sesuatu yang menurut masyarakat masyarakat 
sudah diakui "benar", tetapi belum ada yang menulis dengan data sudah diakui "benar", tetapi belum ada yang menulis dengan data ilmiah di ilmiah di 
surat kabar (misalnya artikel tentang unsur bahan pengawet dan psurat kabar (misalnya artikel tentang unsur bahan pengawet dan pewarna ewarna 
pada jajanan pasar, dll)pada jajanan pasar, dll)



Menggunakan kalimat yang pendek dan efektif.Menggunakan kalimat yang pendek dan efektif.
Kalimat yang panjang dan "beranak pinak" biasanya akan dipotongKalimat yang panjang dan "beranak pinak" biasanya akan dipotong--potong menjadi potong menjadi 
beberapa kalimat oleh redaksi. Kalimat yang panjang cenderung subeberapa kalimat oleh redaksi. Kalimat yang panjang cenderung sukar dimengerti, kar dimengerti, 
sehingga bisa menyebabkan redaksi malas membaca lebih teliti. Assehingga bisa menyebabkan redaksi malas membaca lebih teliti. Asumsikan, bahwa umsikan, bahwa 
redaksi tidak punya cukup waktu untuk mengedit!redaksi tidak punya cukup waktu untuk mengedit!

Sesedikit mungkin menggunakan istilah ilmiah Sesedikit mungkin menggunakan istilah ilmiah 
atau akademik.atau akademik. Pembaca koran adalah masyarakat dengan berbagai latar Pembaca koran adalah masyarakat dengan berbagai latar 
belakang pendidikan, bukan masyarakat ilmiah yang berlatar belakbelakang pendidikan, bukan masyarakat ilmiah yang berlatar belakang homogen dan ang homogen dan 
spesifik. Jika ada istilah populer yang sepadan, maka dapat spesifik. Jika ada istilah populer yang sepadan, maka dapat dipilih untuk menggantikan. dipilih untuk menggantikan. 
Jika terpaksa harusmenggunakannya juga, maka definisikan sebelumJika terpaksa harusmenggunakannya juga, maka definisikan sebelumnya secara nya secara ringkas ringkas 
dan mudah dimengerti. Asumsikan, bahwa redaksi tidak punya cukupdan mudah dimengerti. Asumsikan, bahwa redaksi tidak punya cukup waktu untuk waktu untuk 
mengedit!mengedit!

Penyerdehanaan konsep ilmiah/saintifik dan menghilangkan Penyerdehanaan konsep ilmiah/saintifik dan menghilangkan 
ketidakpastianketidakpastian

Naskah tidak terlalu panjang.Naskah tidak terlalu panjang. Biasanya spasi ganda, 4 sampai 8 Biasanya spasi ganda, 4 sampai 8 
halaman sudah cukup. Lebih dari itu, biasanya dikembalikan dengahalaman sudah cukup. Lebih dari itu, biasanya dikembalikan dengan alasan n alasan ““naskahnaskah
berkepanjanganberkepanjangan sehinggasehingga redaksiredaksi kekurangankekurangan tempattempat".".

MemasukkanMemasukkan ““human interesthuman interest”” dalamdalam bentukbentuk ceritacerita, , anekdotanekdot jikajika
memungkinkanmemungkinkan

DibagiDibagi keke dalamdalam subjudulsubjudul jikajika diperlukandiperlukan



AnalisaAnalisa 11
AnalisaAnalisa 22
AnalisaAnalisa 33



PaskaPaska menulismenulis

MengeditMengedit, , mengoreksimengoreksi, , dandan membacamembaca
kembalikembali tulisantulisan

MudahMudah dicernadicerna??
KalimatKalimat rancurancu??
KalimatKalimat efektifefektif??
BisaBisa dipangkasdipangkas??
PengulanganPengulangan katakata??
KalimatKalimat terlaluterlalu panjangpanjang??

Mengirim/mempublikasiMengirim/mempublikasi tulisantulisan
suratsurat elektronikelektronik? ? DisketDisket/CD? Print out?/CD? Print out?



MilitansiMilitansi dandan tidaktidak cepatcepat menyerahmenyerah..
DalamDalam halhal melakukanmelakukan apaapa sajasaja semangatsemangat iniini memangmemang berlakuberlaku. . 
Tetapi, dalam hal menulis artikel dan bisa dimuat di  surat kabaTetapi, dalam hal menulis artikel dan bisa dimuat di  surat kabar, semangat r, semangat 
ini menjadi begitu bernilai. ini menjadi begitu bernilai. 

DenganDengan militansimilitansi yang yang tinggitinggi kendalakendala--kendalakendala sepertiseperti kesibukankesibukan mengajarmengajar, , 
menelitimeneliti, , ujianujian, , dlldll tidaktidak akanakan menghalangimenghalangi langkahlangkah menulismenulis. . 

DenganDengan militansimilitansi yang yang tinggitinggi, , kitakita jugajuga tidaktidak perluperlu merasamerasa kecewakecewa jikajika
tulisantulisan kitakita ditolakditolak, , tetapitetapi penolakanpenolakan harusharus terusterus memacumemacu kitakita untukuntuk
menulismenulis lebihlebih baikbaik lagilagi
Dalam hal mempublikasikan karya tulis, kita harus berasumsi, hasDalam hal mempublikasikan karya tulis, kita harus berasumsi, hasil karya il karya 
tulisan seseorang tidak equal dengan orang itu sendiri. Profesortulisan seseorang tidak equal dengan orang itu sendiri. Profesor yang yang 
ditolak tulisannya pun ada.ditolak tulisannya pun ada.

Kita bisa meminta redaksi untuk memberitahukan artikel kita layaKita bisa meminta redaksi untuk memberitahukan artikel kita layak muat k muat 
atau tidak, atau tidak, maka alasanmaka alasan--alasan tidak layak muat akan diberitahu oleh alasan tidak layak muat akan diberitahu oleh 
mereka. Ini akan menjadi bahan belajar yang baik. mereka. Ini akan menjadi bahan belajar yang baik. 



Demikian beberapa kitaDemikian beberapa kita--kiat yang mungkin kiat yang mungkin bisa menjadi penyemangat bisa menjadi penyemangat 
dalam menulis artikel ilmiah dalam menulis artikel ilmiah populerpopuler..

Sekali lagi, bukan berarti dengan ikut kuliah ini berarti anda sudah paham dan
bisa menulis, walau anda bisa mengulang apa yang saya presentasikan sama persis
di luar kepala dan mendapat nilai A untuk itu.

Kuliah ini hanya menyemangati dan menginspirasi anda bahwa menulis
artikel ilmiah populer pada dasarnya tidak sesulit yang anda bayangkan.

Anda akan bisa menulis, jika setelah ini anda berlatih menulis, menulis, 

dan menulis.




