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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan YME atas selesainya panduan penulisan artikel 
populer ini.  Panduan ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mempermudah proses 
pengalihan pengetahuan berharga yang dimiliki pegawai BPKP khususnya dan Aparat Sipil 
Negara (ASN) pada khususnya. Menulis merupakan sarana untuk meningkatkan kompetensi 
ASN. Sebagai upaya menumbuhkan budaya literasi yang diharapkan tidak sekedar 
mengasah kemampuan membaca dan menulis, namun juga kemampuan untuk memiliki 
pengetahuan yang akan membantu dalam melaksanakan pekerjaan. 

Aspek strategis dari penyusunan buku panduan ini terkait dengan adanya peralihan pejabat 
administrasi di Puslitbangwas menjadi pejabat fungsional peneliti yang perlu melakukan 
publikasi hasil penelitian dalam bentuk buku, bagian dari buku, naskah orasi ilmiah, artikel 
ilmiah, dan artikel populer. Kebutuhan mendesak yang dihadapi Puslitbangwas saat ini adalah 
mendiseminasi hasil peneltian pengawasan untuk disampaikan kepada pengguna utama yaitu 
pegawai BPKP dan pengguna lainnya yaitu APIP dalam bentuk tulisan populer. 

Panduan ini memuat tujuh langkah praktis penyusunan artikel, yaitu (1) mengapa saya 
menulis? (2) apa yang menarik buat pembaca? (3) bagaimana cara membuat judul yang 
menarik? (4) langkah dan tip apa untuk anda ketahui dalam membuat tulisan? (5) hal penting 
apa yang perlu saya ketahui, pascatulisan?, serta (6) menutup tulisan, cerita ini sudah selesai! 
Panduan ini merupakan sintesis dari beberapa referensi dengan sumber utama materi 
pedoman adalah workshop penulisan esai oleh UPT Balai Diklat Bahasa LAN-RI pada 
Oktober 2015 yang disampaikan oleh Endan Suwandana, Ph.D., dengan judul “10 Steps How 
to Write an Article”.  

Kami berharap panduan ini dapat digunakan dan membuat menulis menjadi mudah, serta 
dapat menjadi bagian dalam menumbuhkan budaya literasi. Kami juga menyadari bahwa 
pedoman praktis ini masih memerlukan masukan untuk penyempurnaannya. 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

 

Buku tentang penulisan artikel sudah banyak dibuat, tetapi yang dihasilkan untuk penulisan 
populer di BPKP  sejauh ini belum ada. Pedoman yang selama ini ditulis juga lebih banyak 
ditujukan untuk penulisan laporan hasil pengawasan atau laporan penelitian yang bersifat 
formal dan mengikuti pola baku, termasuk pengaturan sistematika serta fontasi penulisan. 
Bagi pegawai BPKP yang ingin menuliskan pengetahuan dalam bentuk artikel populer 
tentunya memerlukan referensi khusus sehingga dapat (1) menumbuhkan motivasi untuk 
menuliskan pengalaman sebagai pegawai tentang pengembangan diri dan berbagai peluang 
untuk maju, (2) menentukan topik menarik untuk disampaikan kepada pembaca, (3) 
menurunkan judul menarik dari tema terpilih, (4) membuat tulisan, (5) mempertimbangkan 
aspek bahasa dan melakukan review tulisan agar mendapatkan kualitas maksimal, serta (6) 
menutup tulisan yang dapat memberikan pesan yang kuat kepada pembaca. 

Motivasi perlu dibangun agar dorongan kuat untuk menulis dapat terwujud dalam bentuk 
rangkaian kata, frasa, dan alinea. Lingkungan kerja memang menjadi faktor utama, tetapi niat 
untuk mengembangkan diri dan keinginan untuk memanfaatkan peluang menjadi unsur 
internal yang juga perlu diperkuat sebagai ladang persemaian motivasi. Tema tulisan yang 
segar, baru, dan diangkat dari sudut pandang pelaku birokrasi menjadi ceruk yang belum 
banyak diisi. Pegawai ASN yang bertutur tentang penelitian pengawasan dalam bahasa 
populer merupakan tema tulisan yang kaya. Judul yang menarik laksana api yang mampu 
membakar hati pembacanya. Ada emosi yang muncul saat pertama kali membaca yang 
kemudian menggiring untuk membuka seluruh isi tulisan sampai selesai.  

Ada penghalang mental yang menyebabkan penulis urung melanjutkan menuliskan isi tulisan. 
Langkah jitu adalah mengibaratkan penyajian tulisan sebagaimana membuat roti hamburger, 
yaitu ada bungkus luar berupa roti lapis atas dan lapis bawah, kemudian ada isi lezat 
(daging/sayur) berupa tulisan. Bahasa ilmiah berbeda dengan bahasa populer, validitas tidak 
disinggung, juga metode, namun artikel populer lebih banyak menyinggung aspek emosi 
pembacanya dan ini menjadikan pilihan kosa kata menjadi penting sebagai sarana penyampai 
pesan. Akhir tulisan ditandai dengan apabila sudah tidak ada lagi gagasan yang tersisa. Bila 
semua ide sudah dituliskan dan alinea yang muncul kemudian memuat pengulangan-
pengulangan, itulah saatnya membuat bab penutup tulisan.  

Tulisan yang baik adalah tulisan yang bebas dari kesalahan ketik dan memuat kalimat, alinea, 
serta diksi yang efektif mengantar ide dan konsep penulis. Dengan melaksanakan tahapan-
tahapan ini, proses penuangan pengalaman ASN dan proses pembuatan artikel ilmiah hasil 
penelitian dengan gaya yang lebih popular dapat berlangsung lebih mudah dan dapat diikuti 
prosesnya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 Mengapa Saya Menulis? 
 

 

A. LATAR BELAKANG  
Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang merupakan penerjemahan 
dari RPJMN 2020-2024 mengusung tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. 
Salah satu Prioritas Nasional yang dinyatakan dalam RKP 2022 adalah revolusi mental 
dan pembangunan kebudayaan dengan sasaran meningkatnya budaya literasi untuk 
mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong 
pencapaian Nilai Budaya Literasi. Salah satu kegiatan yang menjadi fokus adalah 
peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan meningkatkan budaya literasi, 
inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter. 

Upaya membangun kualitas manusia budaya literasi perlu dijadikan menjadi fondasi yang 
kokoh bagi terwujudnya masyarakat berkualitas dan sejahtera. Literasi adalah bentuk 
cognitive skill memampukan manusia untuk mengidentifikasi, mengerti, memahami, dan 
mencipta yang diperoleh dari kegiatan membaca yang kemudian ditransformasikan dalam 
kegiatan-kegiatan yang produktif yang memberikan manfaat sosial, ekonomi dan 
kesejahteraan (Perpusnas, 2020) 

Menurut kamus Merriam-Webster, literasi ialah suatu kemampuan atau kualitas melek 
aksara di dalam diri seseorang di mana di dalamnya terdapat kemampuan membaca, 
menulis, dan juga mengenali serta memahami ide-ide secara visual. Sedangkan 
UNESCO menyatakan literasi sebagai seperangkat keterampilan nyata, kemampuan 
seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca 
dan menulis. Menurut Alberta, Literasi merupakan kemampuan dalam membaca dan 
menulis, serta menambah pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang membuat 
seseorang berpikir kritis. Termasuk mampu memecahkan masalah dalam berbagai 
konteks dan berkomunikasi secara efektif. 

Dalam perkembangannya, definisi literasi berevolusi sesuai dengan tantangan zaman. 
Jika dulu definisi literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Saat ini, istilah literasi 
sudah mulai digunakan dalam arti yang lebih luas yaitu kemampuan individu untuk 
menggunakan segenap potensi dan kecakapan yang dimiliki dalam hidupnya. Dengan 
kata lain, seseorang yang literate, harus mampu beradaptasi terhadap perubahan, 
mampu memecahkan masalah, mampu berinovasi dan berkreasi untuk menjadi lebih 
mandiri dan sejahtera baik untuk dirinya sendiri, masyarakat, dan negara. Salah satu 
upaya yang dilakukan untuk mewujudkan budaya literasi adalah dengan menulis.  

Menulis merupakan sebuah proses kreatif untuk menuangkan ide, gagasan dan pikiran 
dalam bentuk tulisan. Menulis merupakan ketrampilan yang tidak dimiliki oleh setiap 
orang, namun merupakan ketrampilan hidup yang bisa dilatih. Dalam menulis melibatkan 
beberapa ketrampilan seperti memanfaatkan struktur bahasa, kosa kata, serta mengemas 
emosi menjadi sesuatu yang mengalir.  
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Ali bin Abi Thalib (656-661 M) pernah mengatakan “ikatlah ilmu dengan menuliskannya”, 
artinya menulis merupakan kegiatan menuangkan ide, gagasan, pengetahuan secara 
tertulis untuk mengikat ilmu yang dimiliki sehingga lebih abadi dan dapat diwariskan 
kepada pembaca. Dengan menulis, seseorang dapat menuangkan pengalaman dan 
menjadi pembelajaran bagi orang lain. Selain itu, penulisan artikel populer dari penugasan 
ASN dapat menggali ide kreatif yang menjadi awal inovasi dalam mendukung peningkatan 
kinerja pemerintah.  

Terdapat banyak karya tulis populer, termasuk diantaranya adalah karya tulis ilmiah 
populer.  Yakni sebuah pendapat subyektif penulis tentang suatu masalah berdasarkan 
kajian, analisis, penelitian yang memenuhi kaidah ilmu pengetahuan yang disajikan dalam 
bahasa populer sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Penulisan ini harus menarik 
sehingga mampu mengomunikasikan hal akademis terkait pengawasan atau hal penting 
menjadi sesuatu yang ringan dan mudah dipahami masyarakat awam. 

B. KONSEP MENULIS 
Sebelum menjelaskan terkait artikel populer, terlebih dahulu dijelaskan terkait menulis, 
beberapa jenis tulisan, dan makna kata populer. Hal ini penting agar tujuan panduan ini 
bisa dipahami dengan baik.  

1. Definisi Menulis 

Menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang 
menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang lain 
dapat membaca lambang lambang grafik tersebut (Tarigan, 2009). Menurut Hernowo, 
2002 menulis adalah upaya melahirkan perasaan dan pikiran lewat bahasa tulis.   

Menulis sama seperti berbicara dengan seseorang yang keluar langsung dari pikiran. 
Menulis itu adalah kehendak hati dan jiwa yang tidak bisa diatur untuk merencanakan 
apa dan kapan mulai menulis. Jika sudah bisa menuliskan apa yang ada di dalam 
pikiran, segala ide akan tercurah di dalam tulisan.  

Dr. Pennebaker (lahir 1950), menulis tentang pikiran dan perasaan terdalam tentang 
trauma yang dialami akan menghasilkan suasana hati yang lebih baik, pandangan 
yang lebih positif, dan kesehatan yang lebih prima.  

Dengan demikian, menulis jangan direncanakan. Menulis saja dan biarkan mengalir, 
karena jika direncanakan dalam perjalanannya akan menyimpang dari rencana 
semula. Pokok-pokok pikiran perlu dicatat sebelum menulis. Namun, hal tersebut 
hanya untuk memudahkan dalam proses menulis.   

Kemampuan menulis bukan semata-mata karena bakat, melainkan karena latihan dan 
latihan. Seseorang tercipta sebagai penulis karena ia diberi peluang dan stimulus 
untuk belajar, berlatih, dan berkembang (Bambang Trim, 2018). 
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Kegiatan menulis adalah kegiatan yang aktif dan produktif. Dengan menulis seseorang 
menyusun pikirannya dengan teratur sehingga yang ditulisnya bisa dipahami dengan 
baik oleh orang lain. Menulis dikatakan produktif karena menulis menghasilkan 
sesuatu dari buah pikiran yang disampaikan secara tertulis sehingga bisa dinikmati 
banyak orang. Tulisan bisa berupa catatan harian, artikel, karya ilmiah, buku, dan 
berbagai jenis tulisan lainnya.  

2. Jenis Tulisan 

Terdapat beberapa macam jenis tulisan, antara lain karya tulis ilmiah, karya ilmiah, 
dan karya tulis populer dengan penjelasan sebagai berikut:  

a. Karya Tulis Ilmiah  

Adalah hasil penelitian dan pengembangan, tinjauan, ulasan, kajian, atau 
pemikiran oleh perseorangan atau kelompok yang disajikan dalam bentuk tertulis 
dan disusun secara sistematis serta berlandaskan kaidah ilmiah (wikipedia). 
Kaidah ilmiah artinya menggunakan metode ilmiah. Jadi topik yang dibahas tidak 
secara asal namun dilengkapi dengan atau dapat dipertanggungjawabkan serta 
memperhatikan prinsip-prinsip keilmuan. Misalnya objektif, empiris atau sesuai 
dengan fakta, logis, jelas, sistematis, konsisten, dan lugas. Definisi di atas 
menggambarkan produk dari kegiatan penelitian/kajian dan pemikiran. Karya Tulis 
Ilmiah (KTI) terbagi menjadi dua jenis. Pertama, KTI hasil penelitian dan 
pengembangan. Kedua, KTI berupa tinjauan, ulasan, kajian, atau hasil pemikiran. 
Kedua jenis KTI tersebut disusun dengan format penulisan yang sama. Perbedaan 
keduanya hanya pada tingkat kejelasan subjek yang tinjau dan dikaji, dengan 
tingkat yang tertinggi berada pada KTI yang berupa tinjauan, ulasan, kajian, atau 
hasil pemikiran. Subjek pada KTI jenis tinjauan, ulasan, kajian dan hasil pemikiran 
dijelaskan secara keseluruhan dan lengkap Biasanya ditulis dengan format 
standar yang meliputi abstrak, pendahuluan, bahan dan metode, hasil dan 
pembahasan, simpulan, serta daftar pustaka. Contoh: laporan penelitian, tugas 
akhir, skripsi, tesis, disertasi, , hasil pengkajian survei, dan evaluasi di bidang karya 
tulis.  

Puslitbangwas BPKP, mengacu pada LIPI (2014) mendefinisikan Karya Tulis 
Ilmiah sebagai tulisan hasil litbang dan/atau tinjauan, ulasan (review), kajian, dan 
pemikiran sistematis yang dituangkan oleh perseorangan atau kelompok yang 
memenuhi kaidah ilmiah. Selanjutnya KTI yang diterbitkan adalah tulisan hasil 
penelitian dan/atau pengembangan dan/atau pemikiran yang telah ditelaah oleh 
mitra bestari/penelaah/penyunting serta disetujui oleh dewan redaksi/editor dan 
diterbitkan oleh suatu badan penerbit serta disebarluaskan untuk diketahui umum 

Dalam penggunaan di lapangan karya tulis ilmiah sering disebut juga karya ilmiah, 
walaupun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang ada adalah karya 
ilmiah. Menurut KBBI, karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat dengan 
prinsip ilmiah, menurut data dan fakta (observasi, eksperimen, kajian pustaka). 
Definisi karya ilmiah di KBBI hampir sama dengan definisi karya tulis ilmiah di 
wikipedia. Kebanyakan karya ilmiah merupakan hasil dari riset yang dilakukan 
lembaga penelitian dan pendidikan. Satu di antara tujuan dari karya ilmiah ialah 
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untuk kepentingan memecahkan masalah dari suatu persoalan yang ada dan 
dipilih oleh penulisnya. Dalam karya ilmiah harus berisi data, fakta, dan solusi 
mengenai masalah yang diangkat. 

b. Karya Tulis Ilmiah Populer  

Mawardi, 2010 menyatakan bahwa karya tulis ilmiah populer (opini) adalah suatu 
karya tulis ilmiah yang ditulis untuk memberi wacana atau solusi atas persoalan 
yang tejadi di masyarakat dengan bahasa lebih sederhana dan komunikatif, 
karena akan dibaca oleh pembaca yang tidak saja kalangan ilmiah, tapi juga oleh 
masyarakat umum yang heterogen. Karya tulis ilimiah populer atau “opini” adalah 
pandangan ilmiah seseorang tentang suatu masalah yang bisa 
dipertanggungjawabkan berdasar dalil-dalil ilmiah yang disajikan dalam bahasa 
yang lebih popular agar bisa dimengerti oleh berbagai kalangan. Tulisan opini 
yang baik membutuhkan riset guna menguatkan argumentasi penulis untuk 
menekankan gagasannya.  Tulisan seperti ini dibuat untuk memberikan value atas 
opini, karena untuk mengatasi kondisi dimana  banyak hal menarik tapi tidak 
penting atau banyak hal penting tapi tidak menarik. Untuk menarik dan bermanfaat 
bagi banyak orang maka tulisan harus mudah dimengerti.Beberapa kriteria karya 
tulis ilmiah populer adalah: a) Mengangkat fakta umum (aktual), b)ersumber dari 
penelitian, pengamatan, gagasan, pengalaman atau imajinasi, c) bertujuan untuk 
memaparkan atau menjelaskan secara ringkas dan dengan bahasa yang mudah 
dipahami, d) disertai bukti dan alasan. 

Kata “populer” memiliki tiga makna yang dijelaskan pada Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI), yaitu 

- dikenal dan disukai orang banyak (umum); 

- sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya, mudah dipahami orang 
banyak; 

- disukai dan dikagumi orang banyak. 

Karya ilmiah populer menurut Mawardi, 2010 adalah tulisan yang memberi 
wacana atas persoalan sosial dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif. 
Alhasil tulisan tersebut tidak hanya dibaca oleh kalangan akademisi, tapi juga bisa 
dinikmati oleh masyarakat umum. Dalam padangan Mawardi, 2010,  karya tulis 
ilmiah populer disebut juga dengan “opini”.Dari kedua jenis tulisan di atas, terdapat 
perbedaan karakteristik sebagai berikut: 

No Karya Ilmiah Karya Ilmiah Populer 
1. Menggunakan ragam ilmiah Menggunakan ragam jurnalistik atau sastra 
2. Sistematika konsisten Sistematika bebas 
3. Isi karangan bersifat proporsional Isi boleh tidak proporsional 
4. Tidak ada subjektivitas penulis Boleh ada subjektivitas penulis 
5. Memerlukan kutipan dan daftar pustaka Tidak (walau Pustaka sebaiknya tetap ada) 
6. Tidak bertujuan untuk menghibur Kadang  ada tujuan untuk menghibur 
7. Menggunakan istilah teknis (sasaran 

khusus) 
Menggunakan istilah umum (sasaran umum) 

 
Jenis karya ilmiah populer terdiri dari antara lain: 
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1) Esai karangan prosa yang berisi topik atau masalah tertentu dari  sudut 
pandang sang penulis. Esai merupakan opini, pandangan, atau ekspresi 
pribadi yang dituangkan dalam dalam bentuk tulisan. Disertai argumen yang 
jelas dan kuat. 

2) Artikel ilmiah, merupakan  tulisan yang berisi ilmu pengetahuan yang 
memaparkan fakta tertentu. Ditulis dengan metodologi yang benar tapi dengan 
bahasa yang ringan. 
  

c. Tulisan Populer 

Tulisan yang dibuat dengan kesadaran penuh untuk berempati kepada pembaca, 
dengan menggunakan bahasa dan istilah yang mudah dipahami oleh pembaca 
(Jamaludin, 2006). Penulisnya bisa siapa saja, tidak harus seorang ahli atau 
profesional seperti naskah akademis. Kontennya juga umum, karena tidak 
berdasar riset seperti tulisan ilmiah. Ditujukan untuk pembaca secara umum. 
Tulisan populer ini ditujukan untuk menjadi konten dalam majalah atau koran, 
menggunakan lay out yang memanjakan pembaca dan struktur tulisn tidak kaku. 
Tulisan populer menggunakan struktur sederhana dengan pola S-P-O, menyajikan 
secara konkret dan spesifik dari topik, serta tidak menggunakan jargon tertentu 

Dalam panduan ini yang dimaksud adalah tulisan populer maupun tulisan ilmiah populer 
hanya terletak dalam topik yang dibahas. Ketika topik yang dibahas berasal dari riset dan 
menggunakan pendekatan ilmiah maka disebut tulisan ilmiah populer. 

C. MOTIVASI MENULIS 
Terlepas dari jenis tulisan tersebut, sebenarnya ada hal terpenting yang perlu dicermati, 
yaitu langkah awal dalam menumbuhkan motivasi menulis.  Motivasi adalah keadaan 
dalam diri individu yang memunculkan, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku. 
Motivasi berasal dari kata “motif” yang berarti dorongan. Motivasi menulis berarti dorongan 
untuk menulis.  

Kegiatan menulis bagi bagi sebagian orang mungkin merupakan hobi, yang  dipengaruhi 
oleh talenta atau bakat tersendiri. Bagi sebagian orang, mempunyai  keinginan besar 
untuk menulis tetapi tidak dapat memulainya. Bahkan beberapa orang banyak yang 
sangat kompeten, ahli/pakar, dan pintar di bidang karya tulis ditambah menguasai bidang 
lainnya, tetapi tidak mau/mampu menulis.  

Tidak jarang beberapa orang mempunyai banyak ide/gagasan, tetapi karena tidak 
mempunyai bakat, ketika mencoba untuk menuangkannya dalam bentuk tulisan, 
terkadang menjadi `tidak bunyi’. Seolah-olah ide/gagasan tersebut tiba-tiba menjadi buntu 
ketika harus dituangkan dalam bentuk tulisan.   

Bagaimana dengan tulisan Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini? Menurut pengamatan, 
belum semua ASN mampu menghasilkan tulisan. Masih banyak ASN yang belum mampu 
membuat karya tulis/karya ilmiah yang baik dan berbobot. Hal ini terbukti dari angka kredit 
ASN yang diajukan jarang diperoleh dari unsur kegiatan pengembangan profesi mengenai 
membuat karya tulis/karya ilmiah. Harus diakui saat ini kemauan dan kemampuan menulis 
ASN memang masih sangat rendah.  



 

 PANDUAN PENULISAN ARTIKEL POPULER  6 

Secara logika seorang ASN adalah seorang yang memiliki wawasan dan pengetahuan 
yang luas karena sepanjang hidupnya bekerja di instansi yang selalu bersinggungan 
dengan berbagai sumber informasi. Seharusnya hal ini akan memudahkan dan 
memotivasi diri untuk memulai menulis. Melalui referensi buku-buku yang tersedia di 
instansi tempat bekerja kita dapat mencari berbagai literatur. Janganlah kita seperti `ayam 
yang mati di lumbung padi’. Maksudnya, kita berada di instansi yang banyak memiliki 
sumber informasi, tetapi sama sekali kita tidak dapat memanfaatkannya.  

Menulis merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi ASN, karena dengan menulis 
secara tidak langsung akan memotivasi ASN untuk terus maju dalam meniti karier dalam 
jabatan fungsional ASN. Namun, kenyataannya ada berbagai faktor lainnya yang 
berpengaruh, antara lain lingkungan kerja, unsur pimpinan, teman kerja, aturan kantor, 
sarana prasarana/fasilitas yang disediakan, imbalan, dan/atau insentif lainnya.  

Menulis tak ubahnya seperti berbicara dengan seseorang, ia langsung keluar dari pikiran. 
Menulis adalah keinginan hati yang kadang sulit diatur atau direncanakan kapan 
memulainya. Jika sudah terbiasa, apa yang ada di dalam pikiran akan langsung tercurah 
dalam bentuk tulisan. Motivasi adalah keadaan dalam diri individu yang memunculkan, 
mengarahkan, dan mempertahankan perilaku. Motivasi selain dipengaruhi oleh talenta 
juga dapat dilatih dan dibiasakan sehingga kegiatan menulis dapat menjadi sumber 
kegemaran baru. Tidak semua ASN yang memiliki kompetensi dan keahlian serta 
menguasai bidang pekerjaannya memiliki kegemaran menulis. Hal ini tidak ubahnya 
seperti sosok Socrates (470 SM) dan Plato (428 SM). Keduanya terkenal karena 
kedalaman pikiran, tetapi hanya Plato yang rajin menulis sehingga meninggalkan warisan 
literatur yang masih dapat dinikmati hingga kini. 

Untuk membangkitkan motivasi menulis, salah satu caranya adalah dengan 
mempertimbangkan manfaat menulis, 

1. Alasan dan Manfaat Menulis 

Beberapa alasan mengapa kita harus menulis dan manfaat menulis, antara lain 
sebagai berikut: 

a. Mengurangi Stres 

Melalui tulisan, setiap orang bisa meredakan atau mengurangi tekanan yang 
menekan perasaannya. Dengan menulis hormon-hormon dalam tubuh akan 
bekerja untuk mengurangi stres negatif. Apapun perasaan negatif yang terjadi 
karena sebuah peristiwa di keseharian melalui sebuah tulisan bisa diurai. Berlatih 
menulis secara rutin akan membuat hati senang dan perasaan menjadi bahagia.   

b. Membantu Menemukan Jalan Hidup 

Melalui tulisan kita bisa menyampaikan gagasan secara jernih terkait sebuah 
persoalan. Persoalan terkait kenegaraan, pemerintahan, ataupun diri sendiri. Buku 
berjudul Life Journey yang ditulis oleh Prof. Dr. Komarudin Hidayat berkisah 
bagaimana hidup untuk meraih kebahagiaan yang dikaitkan dengan pengalaman 
hidupnya. Film-film yang meraih box office seringkali diangkat dari novel-novel 
yang menjadi best sellers. Laskar Pelangi, Ayat-Ayat Cinta, Ketika Cinta Bertasbih 
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merupakan gagasan dan pemikiran penulis yang diangkat ke layar lebar dan 
menyedot perhatian jutaan penonton.  

c. Meningkatkan Semangat, Komitmen, dan Percaya Diri 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, menulis bisa menyampaikan gagasan-
gagasan dan pemikiran kita. Dengan menyampaikan gagasan dan pemikiran 
untuk menjadi lebih baik, tetap bersemangat, dan pantang menyerah bisa 
menunjukkan tekad dan komitmen kita. Dengan merangkai kata lewat tulisan 
penuh semangat dan optimisme yang tinggi akan menggerakkan orang lain, 
termasuk bagi yang menuliskannya.  

d. Mencari dan Memperkaya Inspirasi 

Setiap momen, kejadian, dan perjalanan merupakan bahan baku untuk 
menjadikan sebuah tulisan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali peristiwa 
yang bisa dijadikan inspirasi dan bisa dibagikan kepada banyak orang.  Bagi setiap 
penulis hal tersebut tidak akan berlalu begitu saja. Semakin banyak pengalaman, 
pengetahuan, dan peristiwa akan bermanfaat jika ditulis dalam bentuk tulisan yang 
akan bermanfaat bagi banyak orang.  

e. Mendapatkan Penghasilan Tambahan 

Dengan menulis seorang penulis bisa mendapatkan penghasilan tambahan. 
Melalui buku dan tulisan seorang yang berkarya lewat media tulisan akan dikenal 
banyak orang dan bisa diundang untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman.  

f. Meningkatkan Kreativitas 

Menulis merupakan salah satu cara untuk menyeimbangkan peran otak kanan dan 
otak kiri. Selama ini kita lebih mengoptimalkan keberadaan peran otak kiri. 
Menggunakan otak kanan terkait rasa empati, sensitivitas, dan karya seni. Dengan 
menulis kita menyeimbangkan peran otak kanan lewat tulisan yang kita hasilkan.   

g. Mendokumentasikan dan Menyimpan Sebuah Kenangan 

Hampir semua orang mengetahui pentingnya mendokumentasikan baik peristiwa 
maupun prestasi. Namun, masih belum banyak yang melakukannya dalam bentuk 
tulisan. Jika kita terbiasa menulis tentu saja banyak peristiwa yang bisa diabadikan 
hingga menjadi pelajaran untuk generasi mendatang. 

Terkait hal-hal yang bisa ditulis, tentu saja banyak hal yang bisa kita tuangkan 
dalam bentuk tulisan. Sebagai seorang ASN pengalaman pekerjaan kita sangat 
layak untuk dibagikan kepada banyak orang untuk bisa dijadikan referensi. Jika 
pengalaman tersebut tidak ditulis, maka dapat dipastikan pengalaman tersebut 
berlalu begitu saja.  

h. Mewariskan keabadian 

Usia manusia terbatas sesuai dengan takdir yang diberikan Tuhan, namun, ketika 
manusia menulis buku yang bermanfaat, maka dapat digunakan lintas generasi 
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dan lintas jaman. Dan manfaat yang diwariskan akan lebih panjang dari usia 
biologis pengarang tersebut.  
 

2. Kerugian Tidak Menulis 

Kerugian jika tidak menulis bisa disebutkan sebagai berikut: 

a. Kehilangan Keahlian 

Keahlian yang tidak ditulis selama kita melaksanakan tugas tersebut akan hilang 
begitu saja. Pengalaman yang diperoleh selama melaksanakan tugas hanya yang 
bersangkutan yang mengetahuinya. Padahal jika hal tersebut ditulis maka akan 
bisa menjadi pengetahuan yang aplikatif bagi orang lain. 

b. Tidak berlatih menulis membuat bahasa tulisan sulit dicerna. 

Orang yang pandai berargumentasi atau berorasi belum tentu tulisannya mudah 
dipahami orang. Mengingat argumentasi juga diperlukan melalui tulisan, maka 
perlu latihan agar tulisan tersebut mempunyai struktur yang logis, bahasa yang 
runtut dan mudah dicerna orang lain.  

c. Kehilangan Momentum 

Anda kehilangan momentum untuk mengabadikan diri melalui tulisan. Dengan 
menulis semua gagasan dan pemikiran akan terawetkan. Ketika gagasan tidak 
diawetkan dalam bentuk tulisan maka gagasan tersebut akan hilang. Pengetahuan 
dan pengalaman yang Anda tulis akan bermanfaat bagi generasi berikutnya 

3. Tips Memperlancar Penulisan 

Pada bagian ini dijelaskan terkait tips memperlancar penulisan dari buku Quantum 
Learning yang ditulis oleh Bobbi De Porter, yaitu 

a. Mulailah Secepatnya 

Jika dalam pikiran Anda sudah banyak yang ingin dituliskan dan keinginan untuk 
menulis itu semakin kuat, jangan ditunda lagi. Saat itu juga Anda harus berusaha 
menuliskannya. Setidaknya dapat menuliskan gagasannya secara garis besar 
agar ide yang sudah muncul tidak lenyap begitu saja. Ada sebagian penulis 
membawa catatan kecil di sakunya, kemudian saat ide datang langsung dituliskan 
di buku catatan tersebut. Dengan kemajuan teknologi saat ini hal tersebut bisa 
disiasati dengan menggunakan aplikasi pada hand phone, sehingga saat ide hadir 
bisa langsung ditulis. Dengan demikian menulis saat ini jauh lebih mudah 
dibanding sebelumnya.  

b. Berolahragalah 

Untuk menjaga kebugaran fisik dan pikiran, ada baiknya Anda melakukan olahraga 
ringan. Ini membuat Anda segar dan memberikan pasokan oksigen yang cukup 
bagi otak. Keduanya dapat membantu pikiran Anda ketika menulis. Saat pikiran 
segar banyak ide yang hadir dan bisa ditulis.  
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c. Cari Waktu yang Tepat 

Beberapa penulis mempunyai jam biologis untuk menulis. Ada yang bersemangat 
ketika menulis pada pagi hari. Ada yang semangat menulis setelah orang-orang 
pergi tidur. Ada juga yang mengalokasikan waktunya beberapa jam setiap harinya 
hanya untuk menulis.. Ada juga yang bisa menulis kapanpun dan di manapun. 
Setiap orang punya kebiasaan sendiri. Temukan waktu yang tepat bagi Anda untuk 
menulis.  

d. Gunakan Warna-Warna 

Ketika menulis draf kasar, gunakan warna yang berbeda untuk tiap-tiap bagian 
atau gagasan. Ini membantu Anda untuk melihat semua bagian kertas secara lebih 
baik. 

e. Bacalah Apa Saja 

Membaca membuat Anda bersentuhan dengan kehidupan, penggunaan bahasa, 
dan gaya-gaya penulisan. Informasi yang diperoleh dari bahan bacaan dapat 
memperlancar proses penulisan. Anda tidak akan mengalami block di tengah jalan. 
Semakin banyak bahan bacaan, ide yang mengalir dan pilihan kata yang akan 
ditulis semakin banyak.  

f. Mengelompokkan Pekerjaan 

Bagian ini akan mengulas terkait menulis populer. Artinya, menulis artikel tidak 
serumit menulis buku. Untuk tulisan yang menuntut jumlah halaman yang banyak, 
seperti menulis buku, dibutuhkan napas panjang. Anda tidak mungkin 
menyelesaikan satu buku yang jumlahnya seratus halaman dalam satu hari. Untuk 
itu pecahlah menjadi bagian-bagian kecil sehingga stamina bisa terjaga. Untuk 
menulis artikel pendek mungkin bisa dikerjakan satu kali duduk. Namun, ada juga 
yang menyelesaikannya dalam dua kali duduk. Untuk menulis artikel bisa 
digunakan metode satu kali duduk atau dua kali duduk ini.  

g. Putarlah Musik 

Musik dapat membuat Anda lebih rileks dan tenang. Kegiatan menulis yang 
melibatkan kerja otak dan konsentrasi membutuhkan rileksasi. Menurut Dr. Georgi 
Lazanov, relaksasi yang diiringi dengan musik membuat pikiran selalu siap dan 
mampu berkonsentrasi. Musik yang berirama tenang dan lembut bisa membantu. 

4. Kegiatan Harian 

Sebagaimana disampaikan oleh Dr. Pennebaker, seorang ahli psikologi sosial dari 
Universitas Texas Austin berpendapat bahwa menulis tentang pikiran dan perasaan 
terdalam yang dialami dapat menghasilkan suasana hati yang lebih baik, pandangan 
yang lebih positif, dan kesehatan yang lebih prima. Kegiatan menulis adalah kegiatan 
yang aktif dan produktif. Dengan demikian ASN yang menulis kegiatan rutin sehari-
hari terbantu untuk menyusun pikirannya dengan teratur, sehingga karya yang 
ditulisnya bisa dipahami dengan baik oleh orang lain. Menulis dikatakan produktif, 
karena menulis menghasilkan sesuatu dari buah pikiran yang disampaikan secara 
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tertulis sehingga bisa dinikmati banyak orang. Seseorang tercipta sebagai penulis 
karena ia diberi peluang dan stimulus untuk belajar, berlatih, dan berkembang 
(Bambang Trimansyah, 1972). Agar seseorang menjadi penulis maka perlu untuk 
menjadikan menulis sebagai kegiatan sehari-hari. Hal ini dapat dimulai dengan 
menyiapkan pokok-pokok pikiran sebelum menulis dengan bahan bersumber dari 
kegiatan rutin yang melibatkan emosi dan perasaan. Setelah tergambar petanya yang 
perlu dilakukan, selanjutnya adalah menulis saat dorongan muncul dan lakukan saja 
seperti orang bercakap-cakap.  

Seorang ASN apalagi yang sudah mengabdi selama puluhan tahun hingga usia 
pensiun menjelang tentunya memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas serta 
informasi tentang bidang pekerjaannya. Tentunya sangat disayangkan  bila 
pengetahuan tersebut tidak dilestarikan dalam bentuk tulisan. Pengetahuan yang tidak 
ditulis selama ASN melaksanakan tugas tersebut akan lenyap begitu saja. 
Pengalaman yang diperoleh selama melaksanakan tugas hanya  ia sendiri yang 
mengetahuinya. Padahal jika hal tersebut ditulis akan bisa menjadi pengetahuan yang 
aplikatif bagi pegawai baru pengganti. Pengetahuan yang tidak dituliskan 
menyebabkan ASN kehilangan interaksi dan transfer pengetahuan dalam rangka 
membangun relasi. Pengetahuan dan pengalaman yang ASN tulis akan bermanfaat 
bagi generasi berikutnya. Seorang ASN juga kehilangan momentum untuk 
mengabadikan diri melalui tulisan karena enggan menulis semua gagasan dan 
pemikiran. Bila gagasan dan pemikiran tidak dilestarikan dalam bentuk tulisan, 
gagasan tersebut akan hilang. 
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BAB II  
MENENTUKAN TOPIK  

Apa Yang Menarik Buat Pembaca? 
 

 

Mengawali sebuah tulisan kita perlu menemukan tema dan topik yang akan kita tulis. Tahapan 
yang akan dilakukan dalam menentukan topik adalah sebagai berikut: 

A. TEMA 
Saat mulai menulis, yang perlu kita tentukan adalah apa tema yang akan kita bahas. 
Menurut KBBI, tema adalah pokok pikiran; dasar cerita (yang dipercakapkan, dipakai 
sebagai dasar mengarang, menggubah sajak, dan sebagainya). Sedangkan secara 
etimologis, kata “tema” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “tithenai” yang berarti sesuatu 
yang telah diuraikan. Melihat kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa tema 
bersifat umum dan luas karena tema masih berupa dasar cerita yang perlu diuraikan lagi. 
Tema yang bersifat luas ini dapat dipersempit dengan adanya topik. 

Setelah tema, maka langkah selanjutnya dalam penulisan adalah menetapkan apa saja 
topik-topik yang akan diulas. Menurut KBBI, arti kata topik adalah pokok pembicaraan 
dalam diskusi, ceramah, karangan, dan sebagainya; bahan diskusi. Topik berasal dari 
bahasa Yunani, yaitu “topoi” yang artinya inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak 
disampaikan atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Dari kedua definisi di atas, 
terdapat adanya persamaan arti dari topik yaitu pokok pembicaraan atau secara bebas 
dapat juga diartikan sebagai permasalahan yang dibahas atau diuraikan. Cakupan topik 
lebih terbatas dibandingkan tema, tetapi juga tidak terlalu sempit seperti judul. 

Menurut KBBI, judul adalah nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang 
dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku atau bab itu. Selain itu, judul juga 
berarti kepala karangan (cerita, drama, dan sebagainya) atau disebut juga tajuk. Dari 
pengertian KBBI tersebut, dapat dikatakan bahwa judul merupakan cerminan mengenai 
suatu permasalahan yang diangkat dalam sebuah tulisan secara cepat. Letaknya paling 
awal sebuah karangan sehingga disebut sebagai kepala karangan. Ciri khas yang 
membedakan judul dengan tema dan topik adalah fungsinya sebagai penarik minat 
pembaca. Judul yang baik akan menarik pembaca dan dapat menimbulkan keingintahuan 
pembaca tentang isi atau permasalahan yang dibahas. Judul memiliki cakupan yang lebih 
sempit dan spesifik. Di dalam judul juga menyiratkan suatu tema dan topik. 

Dengan demikian tema atau topik berbeda dengan judul tulisan. Tema atau topik 
menekankan mengenai hal apa yang akan ditulis. Sedangkan judul terkait dengan isi 
keseluruhan dari suatu tulisan. Penulisan judul secara lengkap dapat dilakukan setelah isi 
tulisan selesai ditulis.  

Untuk memahami lebih lanjut mengenai perbedaan tema, topik, dan judul, dapat melihat 
contoh sebagai berikut: 

Tema : Kebersihan Lingkungan (cakupan lebih luas dari topik) 
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Topik : Kebersihan Kantor (cakupan lebih luas dari judul) 

Judul : Membudayakan “Tertib Piket“ untuk  Kebersihan Kantor (cakupan sempit) 

Jadi, dari sebuah tema dapat dirinci menjadi beberapa topik, sedangkan dari sebuah topik 
dapat dirinci  menjadi beberapa judul. Contohnya, dari tema Kebersihan Lingkungan, 
dapat diperinci lagi menjadi Kebersihan Rumah selain Kebersihan Kantor. Topik 
Kebersihan Kantor juga dapat dibuat judul lain, seperti “Menumbuhkan Kesadaran Warga 
Kantor untuk Hidup Bersih”.  

Tema atau topik yang akan ditulis perlu ditentukan terlebih dahulu agar apa yang akan 
ditulis terfokus pada suatu hal dan gagasan penulis menjadi terarah. Penentuan tema atau 
topik tersebut dapat dimulai dari keinginan penulis untuk mengungkap suatu hal (masalah) 
yang dirasa aktual dan penting, berdasarkan atas informasi dan data yang cukup lengkap 
(memadai) yang telah dimiliki oleh penulis, atau atas hal lain yang dirasa dapat mendorong 
penulis untuk menulisnya.  

Ada beberapa pilihan tema yang dapat dipilih dalam membuat suatu artikel populer agar 
menarik dan dapat dinikmati oleh pembaca. Tema yang dipilih akan berpengaruh 
langsung terhadap komposisi artikel populer yang akan dibuat nantinya. Tema yang dapat 
dijadikan pilihan dalam menyusun artikel populer adalah hal-hal sebagai berikut:  

1. Aktual 

Tema yang aktual, yaitu isu lokal, nasional atau internasional, atau isu strategis yang 
sedang berkembang di masyarakat.  Setelah itu, dalami tema tersebut dari sudut 
pandang yang menarik dan dikuasai atau disukai. Isu aktual biasanya lebih menarik 
untuk dibaca orang lain. Pembaca membutuhkan sudut pandang yang baru atau unik 
terkait isu tersebut.  

2. Opini/Pendapat  

Opini/Pendapat subjektif penulis tentang suatu masalah/peristiwa, tetapi disertai fakta 
atau teori pendukung. Dengan kata lain, artikel yang dibuat tidak harus aktual, 
melainkan bisa saja yang terjadi di lingkungan keseharian kita, baik di rumah, 
masyarakat, maupun di tempat kerja.   

3. Keseharian 

Pengalaman keseharian yang mengandung pesan moral juga dapat dijadikan bahan 
untuk penyusunan artikel populer. Pengalaman masing-masing orang pasti berbeda 
dan boleh jadi unik.  

Setelah tema ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan riset. 

B. RESEARCH (RISET)  

Karena tulisan ilmiah populer adalah tulisan yang menggunakan kaidah ilmiah, maka riset 
menjadi sebuah kebutuhan. Dalam penulisan artikel, setelah tema ditetapkan maka 
diperlukan bahan atau referensi yang mendukung. Untuk karya ilmiah populer berasal dari 
riset atau telaahan atas suatu kasus atau literatur reviu. Sedangkan tulisan populer maka 
bahan/referensi dapat diperoleh dari buku, majalah, internet, wawancara, pengalaman 
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sendiri, dan lain-lain. Setelah bahan terkait tema yang akan ditulis diperoleh, maka bahan 
pendukung ditandai dari bahan yang ada. Selanjutnya diidentifikasi bahan tersebut 
dimasukan di awal tulisan, di batang tubuh tulisan, atau di akhir tulisan. Ada yang mungkin 
bisa dijadikan kutipan langsung atau melakukan parafrase terhadap bahan tersebut. 
Semakin banyak bahan, maka semakin mudah menulis sebuah artikel, karena materi 
tulisan menjadi kaya akan informasi.  

Misalnya, ketika hendak menulis tentang keadilan dalam Islam, materi dapat diperoleh 
dari membaca kitab-kitab tafsir dan hadis, serta buku-buku keislaman. Maka terkumpullah 
bahan-bahannya berupa ayat-ayat tentang adil, kosakata adil dalam Alquran, hadis nabi 
tentang adil, kisah tentang keadilan Nabi Muhammad Saw., pendapat para ulama tentang 
adil, dan lain-lain. Ketika sudah terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan 
analisis.  

C. ANALISIS  
Setelah dilakukan riset atau pengumpulan referensi yang terkait tema, maka tahap 
selanjutnya adalah analisis. Ini merupakan suatu proses untuk mencoba memahami 
berbagai ungkapan pengalaman dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses analisis 
kritis. Dalam tahap ini banyak hal yang perlu diperhatikan, terutama yang berkaitan 
dengan peranan dan pengaruh dari berbagai faktor dan berbagai pihak. Penulis dapat 
mempunyai ide terkait kerangka tulisan, selanjutnya mencari referensi dan dianalisis apa 
yang akan dikembangkan. Namun penulis juga dapat menganalisis dari bahan tersebut 
untuk menentukan keterkaitannya. Contohnya, Materi apa saja yang dapat disampaikan?, 
Tujuan apa yang akan dicapai? Kapan saya mengungkapkan ide atau pengalaman ini? 
Kepada siapa tulisan ini saya sampaikan? dan lain sebagainya.   

D. TOPIK 
Setelah menetapkan tema, dari pertanyaan-pertanyaan di atas, dilanjutkan dengan 
penyusunan topik. Pembahasan topiknya tidak perlu terlalu dalam dan detail, tetapi yang 
lebih penting alur pemikirannya dibuat sistematis, sehingga pembaca mudah mencerna 
maksud yang hendak disampaikan oleh penulis.  

Sumadiria (2005) menjelaskan hal hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan topik 
yaitu sebagai berikut: 

1. Topik harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan, Pendidikan, dan keahlian 
yang dimiliki. Tujuannya adalah agar penulis menguasai hal yang ditulis;  

2. Topik harus menarik minat penulis dan pembaca; 
3. Topik harus aktual, fenomenal, menarik dan kontroversial; 
4. Topik harus jelas, ruang lingkup, dan batasannya; sehingga terarah, utuh, dan tuntas; 
5. Topik harus ditunjang bahan dan referensi yang memadai. 
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BAB III  
MEMBUAT JUDUL YANG MENARIK  

Bagaimana Caranya? 
 

 

A. MULAI DARI JUDUL 
Artikel populer merupakan tulisan berisi rangkuman artikel ilmiah yang disampaikan 
dengan bahasa yang ringan. Tujuannya untuk menambah jumlah pembaca. Perubahan 
model penulisan dari ilmiah menjadi populer bermanfaat untuk menambah wawasan 
pembaca yang juga mencakup orang awam, tidak hanya dari kalangan akademisi.   

Apa yang membuat pembaca pertama kali tertarik untuk membaca suatu artikel? Apakah 
Topik? Gambar? Jawabannya bukan itu, melainkan “Judul”. Yang membuat tertarik 
pembaca untuk melihat isi adalah judul artikelnya. Pembaca akan melihat judul artikel 
terlebih dahulu sebelum memulai membaca artikel. Judul yang menarik pasti akan 
membuat pembaca tertarik.   

Dalam membuat artikel populer ada langkah-langkah yang harus dilakukan agar artikelnya 
bagus dan menarik. Salah satu langkahnya adalah membuat judul. Hal ini bisa dilakukan 
setelah selesai menentukan tema dan topik. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa 
judul sebuah tulisan berbeda dengan tema atau topiknya. Tema atau topik menekankan 
mengenai hal apa yang akan ditulis. Sedangkan judul terkait dengan isi keseluruhan dari 
suatu tulisan. Penulisan judul secara lengkap dapat dilakukan setelah isi tulisan selesai 
ditulis.  

Sesungguhnya tidak ada ketentuan atau standar tertentu penggunaan bahasa judul dalam 
membuat artikel populer. Yang diperlukan adalah bagaimana agar pembaca tertarik untuk 
membaca. Dengan kata lain, artikel yang baik adalah yang memikat dalam judul.  

Judul adalah identitas sebuah karya tulis. Judul yang baik akan menjiwai isi keseluruhan 
tulisan. Judul merupakan pintu masuk sebuah tulisan. Usahakan judul yang singkat, 
padat, dan memikat. 

Tips untuk menemukan judul dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut: 

1. Tulis yang dianggap paling menarik; 
2. Judul di awal bukan hal yang final; 
3. Menggunakan istilah yang sedang tren; 
4. Judul sebaiknya pendek; 
5. Sesuaikan dengan isi. 

B. PEMBENTUK KESAN PERTAMA 

Judul merupakan bagian tulisan yang pertama kali dilihat oleh pembaca. Oleh sebab itu, 
judul harus dibuat semenarik mungkin. Agar judul artikel popular menarik, maka judul 
dapat diambil dari topik atau tema, tetapi tidak boleh melenceng dari tulisan yang ada. 
Caranya sebagai berikut: 
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1. Gunakan kriteria unik, kata-kata kunci/inti tulisan, berkesan, dan menimbulkan 
penasaran, sehingga orang terdorong untuk mengetahui isinya.  

2. Gunakan bahasa yang tidak baku/formal (populer) agar lebih mudah dipahami oleh 
pembaca sebagai orang awam atau yang umum ada di tengah masyarakat sesuai 
segmen pembaca. Dengan kata lain, gunakan bahasa masyarakat yang dipakai dalam 
kehidupan sehari-hari; 

3. Penulis bebas menggunakan bahasa sesuai keinginannya dan tidak terikat dengan 
kaidah penulisan baku, sehingga memudahkan penulis mengekspresikan ide dan 
pemikirannya;  

4. Gaya bahasanya bersifat umum dan sederhana; 
5. Sedapat mungkin hindari penggunaan kata-kata asing atau ilmiah yang berlebihan. 

Bila terpaksa, sebaiknya dijelaskan maknanya; 
6. Pastikan judul pendek dan menggunakan kalimat aktif, sehingga daya tariknya lebih 

kuat. Judul yang pendek, tetapi cukup untuk menjelaskan inti dari pesan atau tulisan 
penulis. Seberapa pendek tidak ada ketentuan, tetapi disarankan 3 sampai 4 kata 
sudah cukup.  

C. CONTOH JUDUL 
Contoh judul artikel ilmiah, misalnya:   

“Dampak Moneter Kebijakan Defisit Anggaran Pemerintah: Peranan Ala Nalar dalam 
Simulasi Model Makro Ekonomi Indonesia (R. Maryatmo, 2005).”  

Contoh judul artikel populer, misalnya:   

“The Power of Kepepet (Jaya Setiabudi, 2008).”  

Berikut ini ada beberapa tips untuk membuat judul artikel.  

1. Mulai dengan Draf Judul.  

Sebelum menulis artikel, dibuat draf judul terlebih dahulu. Hal ini penting agar kita 
dapat membuat artikel menarik, tidak menulis artikel yang terlalu luas cakupannya, 
dan fokus pada beberapa hal tertentu saja. Draf judul berhubungan dengan tema dan 
topik. Setelah menulis judul, maka menulis isi bahasan. Selesai menulis bahasan, 
dapat dipikirkan ulang apakah judul sudah sesuai dengan bahasan. Jika belum sesuai, 
maka draf judul tadi diganti sampai sesuai dengan isi/bahasan artikel dengan bahasa 
yang menarik.  

2. Berikan Informasi yang Akurat.  

Jangan sampai isi artikel tidak sesuai dengan judul yang ada. Salah satu aturan 
penting dalam membuat judul artikel adalah menghargai pengalaman pembaca. Jika 
kita memberikan harapan atau ekspektasi terlalu tinggi pada judul yang tidak sesuai 
dengan isi artikel, kita akan kehilangan kepercayaan dari pembaca. 

3. Berikan Manfaat untuk Pembaca.  

Ketika membuat artikel, tidak hanya topik dan judul saja yang perlu diperhatikan. 
Pembaca juga akan mencari manfaat atau solusi pada artikel yang ditulis. Kenapa? 
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Karena pembaca tidak akan membaca artikel yang tidak memberikan manfaat dan 
hanya akan membuang-buang waktu bagi mereka. Contoh Judul: Cara Menulis Artikel 
dengan Mudah. Pada judul tersebut, pembaca ditawarkan cara mudah untuk menulis. 
Pembaca akan berharap melihat cara yang dijelaskan pada artikel tersebut layak 
dicoba karena mudah. Bagi pembaca, yang terpenting adalah kita dapat memberikan 
artikel yang bermanfaat sesuai dengan yang mereka butuhkan.Poles dengan Kata 
Sifat atau Angka.  

Kita bisa menggunakan kata-kata sifat yang mewakili artikel yang ditulis sebagai salah 
satu cara membuat judul yang menarik. Misalnya, “menjanjikan”, “terbaik”, “paling 
populer”, “terpercaya”, dan kata-kata sifat lain yang kiranya bisa menarik perhatian 
orang, tetapi tetap mewakili artikel. 

Kemudian, tambahkan angka ke dalam judul artikel bila memungkinkan. 

Berikut ini beberapa contoh judul artikel populer yang menggunakan angka agar artikel 
terlihat lebih menarik: “10 Langkah Jitu Mengaudit Barang dan Jasa”; “5 Langkah 
Kunci Merawat Tubuh Sehat dan Bugar”. 

4. Buat Judul yang Singkat.  

Membuat judul artikel memang “susah-susah-gampang”. Kita harus bisa merangkum 
keseluruhan artikel dalam beberapa kata saja. Judul artikel yang terlalu panjang akan 
membingungkan calon pembaca. Calon pembaca perlu mengetahui dengan pasti apa 
yang akan mereka dapatkan dari membaca sebuah artikel. Judul artikel yang singkat 
menunjukkan ketegasan akan hal yang ingin disampaikan melalui artikel tersebut. 
Panjang judul artikel juga harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Contoh 
judul artikel yang singkat dan jelas sesuai topik: “Mengatasi Masalah Cek Fisik Di 
Tengah Pandemi”; “Cara Menulis Simpulan Makalah”.  
Judul-judul di atas sudah menjelaskan topik yang akan dibahas tanpa perlu 
menggunakan kata-kata terlalu panjang. 

5. Buat Judul untuk Pembaca, Bukan untuk Mesin. 

Kita perlu berusaha mengoptimasi judul artikel disesuaikan dengan fokus keyword 
yang ditargetkan. Namun, terlalu mengikuti fokus keyword saja akan membuat artikel 
terlalu kaku, bahkan terlihat aneh. Walaupun begitu, jangan lupa bahwa judul tersebut 
ditulis untuk manusia, bukan mesin. Memang lebih baik untuk meletakkan fokus 
keyword di awal judul. Akan tetapi, jika tidak memungkinkan, jangan paksakan diri 
untuk meletakkan kata tersebut di depan. 

6. Dapat Mendiskusikan dengan Orang Lain. 

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, judul artikel ditulis untuk dibaca oleh 
orang lain. Jadi, sebelum merilis judul artikel tersebut, sebaiknya tunjukkan judul 
tersebut kepada teman, kolega, atau siapapun yang bisa dimintai pendapatnya. 
Apakah judul yang dibuat sudah enak dibaca dan menarik? Apa yang kurang dari judul 
tersebut? Apa yang perlu ditambahkan ke dalam judul itu? Dapatkanlah pendapat dan 
masukan sebanyak-banyaknya agar judul semakin baik dan semakin menarik 
perhatian banyak orang. 
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7. Bangkitkan Perasaan Pembaca melalui Judul Artikel.  

Salah satu judul artikel yang menarik bagi pembaca adalah dengan melibatkan 
perasaan mereka. Buat pembaca menjadi penasaran dengan judul artikel yang 
membuat rasa penasaran, ingin tahu, heran, yakin, dan lain sebagainya yang 
berkaitan dengan perasaan pembaca. Beberapa contoh judul artikel yang 
mempengaruhi perasaan pembaca: “9 Cara Riset Keyword Akurat untuk Artikel 
Populer”, “7 Perintah Dasar Review Laporan yang Wajib Diketahui”. 

Saat membaca judul tersebut, pembaca akan merasa yakin dengan kata yang 
digunakan dalam judul, seperti “akurat” dan “wajib”. Pembaca akan tertarik untuk 
membaca artikel yang membuat mereka penasaran. 

8. Buat agar Pembaca Merasa Terlibat.  

Bagaimana caranya? Ajukan pertanyaan. Pembaca akan mulai membayangkan suatu 
situasi dengan pertanyaan yang diajukan melalui judul. 

Contol judul artikel: 

- Apakah Anda Kesulitan Membuat Artikel? Ikuti 7 Langkah Mudah ini 

- Anda Buntu dalam Menulis? Simak Cara Mengatasinya 

Setelah melihat judul di atas, apa yang terlintas di pikiran? Apakah akan terasa bahwa 
judul tersebut sesuai dengan yang pernah dialami? 

Begitu juga bagi pembaca, dengan judul artikel tersebut pembaca merasa tertarik 
karena sesuai dengan yang dialami dan akan membaca artikel yang ditulis. 

9. Letakkan Topik dalam Judul pada Posisi Strategis.  

Posisi topik yang dimasukkan pada judul juga penting untuk menarik pembaca. 
Biasanya topik akan ditambahkan dengan kata hiasan agar pembaca lebih tertarik 
atau penasaran untuk membaca artikel tersebut. Contoh: “6 Tips Marketing Online 
yang Dapat Anda Ikuti dengan Budget Terbatas”. 

Pada contoh judul artikel di atas, topiknya adalah 6 Tips Marketing Online dan Budget 
terbatas. Lebih baik jika topik artikel diletakkan pada bagian depan atau belakang 
judul, karena pembaca hanya fokus pada bagian itu saja, sedangkan pada bagian 
tengah hanya akan dibaca sekilas atau bahkan dilewati. 

10. Berikan Kemudahan kepada Pembaca. 

Saat pembaca mau meluangkan waktunya untuk membaca sebuah artikel, tentu 
terdapat judul artikel yang menarik. Apa yang ingin disampaikan kepada pembaca 
melalui judul artikel? 

Misalnya, orang membaca artikel “Cara Menghilangkan Kejenuhan Saat Menulis”; 
artinya pembaca memerlukan cara atau panduan untuk membantu mengatasi 
masalah mereka. Dengan adanya artikel tersebut, pembaca akan menemukan 
kemudahan dalam mengatasi masalahnya. 
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Setelah membaca tips-tips tersebut, bagaimana memulai menulis draf judul dengan 
menarik, tepat, dan cepat? Diperlukan berlatih dengan lebih sering menulis judul. Jika 
sudah terbiasa lama-lama akan mudah, karena kebiasaan adalah kecenderungan 
yang dipraktikkan secara berulang dan menetap.  

D. JUDUL POPULER 
Cara tepat lainnya adalah dengan membiasakan membaca dan merenungkan judul-judul 
artikel yang sudah ada. Belajar mulai tertarik dengan sebuah judul yang diberikan. Berikut 
ini contoh-contoh judul lain yang menarik yang dapat melatih kita dalam membuat judul.  

1. Adrinal Tanjung & M. Iqbal Dawami:  

- Menulis adalah Menyembuhkan Diri Sendiri; 

- Gengis Khan dan Burung Rajawalinya - Terima Kasih Kesulitan;   

- Bolehkah Birokrat Berbisnis?;  

- Embun yang Hinggap di Dedaunan;  

- Menjadi Guru yang Menulis - Pohon Durian dan Kupu-Kupu - Anything is Possible;  

- Birokrat Move On. 
     

2. Cindy Adam:  

- Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia;  

- Putera Sang Fajar;  

- Dapur Nasionalisme;  

- Paspor ke Dunia Putih;  

- Keluar dari Penjara;  

- Pembuangan;  

- Anakku yang Pertama;  

- Revolusi Dimulai;  

- Harganya Kemerdekaan;  

- Masa Mempertahankan Hidup;  

- Sukarno Menjawab. 
 

3. Bung Hatta: 

- Empat Serangkai di Proklamasi 72;  

- Surat Buat Bung Hatta;  

- Buku yang Tak Pernah Tamat Dibaca;  

- Kisah yang Tertinggal di Sudut Rotterdam;  

- Haarlem: Biko, Zapata, Hatta;  

- Roti dan Dongeng Arab di Klein. 
 

4. Eropeesch Stad:  

- Hari-hari Bersama Om Kacamata;  

- Di Lereng Gunung Menumbing;  

- Beberapa Jam di Tanah Buangan;  

- Sebuah Penjara Tak Bertepi;  

- Dwitunggal dan Dwitanggal;  
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- Dia yang Tak Pernah Tertawa;  

- Suara yang Tak Pernah Hilang;  

- Roma Bukan Dibangun Sehari. 
      

5. Trias Kuncahyono:  

- Bulan di Atas Qom;  

- Surat John Locke;  

- Rouhani pada Suatu Malam;  

- Lewat Tengah Malam;  

- Pertobatan Jerman;  

- Firdaus yang Hilang;  

- Fransiskus dan Al-Tayeb;  

- Senja di Baghdad;  

- Roma, Suatu Senja;  

- Ras Superior;  

- Pu Lou Chung;  

- Di Tepi Sungai Nil;  

- Roma Telah Bicara;  

- Senja di Jerussalem;  

- Senja di Labuan Bajo. 
   

6. Benny Moerdani: 

- Misi-misi Muskil Unsmiling General;  

- Pentas Jalan Politik Soekarno;  

- Menangkap Komandan Sendiri;  

- Strategi Kucing Pasukan Naga;  

- Bertemu Sang Juru Selamat;  

- Dari Medan Tempur ke Meja Perundingan;  

- Operasi Senyap ke Tanah Taliban;  

- Diplomat Pulang ke Barak;  

- Menembus Iberia dan Kartika Chandra;  

- Jenderal Penyusup di Operasi Woyla;  

- Terbakar di Tanjung Priok;  

- Safari Setelah Tragedi;  

- “Bagus. Lanjutkan!”;  

- Menguber Harta Pertamina Sampai Jenewa;  

- Tak Lagi di Sisi Soeharto;  

- Warisan di Lembah Tidar. 
  

7. Emha Ainun Najib:  

- Indonesia Bagian dari Desa Saya;   

- Dari Pojok Sejarah: Renungan Perjalanan;  

- Secangkir Kopi Jon Pakir;   

- Anggukan Ritmis Kaki Pak Kiai;  

- Sedang Tuhan Pun Cemburu: Refleksi Sepanjang Jalan;  
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- Surat Kepada Kanjeng Nabi;  

- Demokrasi T*l*l Versi Saridin;  

- Iblis Nusantara Dajjal Dunia: Asal Usul Krisis Kita Semua;   

- Jogja-Indonesia Pulang-Pergi;  

- Kafir Liberal;   

- Kiai Bejo, Kiai Untung, Kiai Hoki;   

- Tidak. Jibril Tidak Pensiun;  

- Istriku Seribu;  

- Kagum pada Orang Indonesia;   

- Demokrasi La Roiba Fih;  

- Iblis Tidak Butuh Pengikut;   

- Kapal Nuh Abad 21;  

- Lockdown 309 Tahun.  

E. BAHASAN JUDUL 
Bahasan terkait judul menjadi hal yang penting untuk diketahui penulis. Selain judul yang 
menarik perlu diketahui terkait bagaimana membuka artikel sehingga memancing 
pembaca untuk tertarik membaca sampai selesai. Berikut ini adalah cara-cara lain yang 
bisa dilakukan. 

1. Mulailah dengan menampilkan data yang mengejutkan. Emosi pembaca akan 
terpengaruh jika membaca kalimat pembuka yang mengejutkan. 

2. Langsung ke permasalahan. Hal ini bisa dilakukan jika topik yang dibahas yang saat 
ini menjadi pembicaraan banyak orang. 

3. Untuk artikel populer, bisa dengan mengutip quote dan kitab suci. Artikel yang sifatnya 
keagamaan bisa dimulai dengan mengambil ayat Al-Qur’an atau mengutip Hadis Nabi. 

4. Menghubungkan dengan peristiwa mutakhir atau kejadian yang sedang menarik 
perhatian. Terkait ini hampir sama dengan nomor dua, yaitu ulasan bisa dimulai 
dengan peristiwa yang sedang hangat dibicarakan. Hal ini juga bisa memancing 
keingintahuan pembaca terhadap ulasan yang dibahas. 

5. Melukiskan latar belakang masalah. Tulisan ini agak normatif jika dimulai dari latar 
belakang masalah. Mengapa masalah itu dipilih dan mengapa masalah itu timbul. 

6. Menghubungkan dengan peristiwa yang sedang diperingati atau masa lalu. Terkait 
artikel ini biasanya dikaitkan dengan peringatan hari bersejarah atau hari besar 
keagamaan. 

7. Menghubungkan dengan suasana emosi khalayak. Artikel ini dimulai dengan 
mengajak pembaca dengan mengungkapkan suasana sedih atau gembira terhadap 
suatu peristiwa yang sedang terjadi. Misalnya, tenggelamnya kapal selam KRI 
Nanggala beberapa waktu yang lalu.  

8. Mengisahkan cerita faktual atau fiktif. Memulai artikel dengan sebuah cerita juga 
membuat pembaca tertarik untuk terus membaca tulisan yang ditulis.  

9. Mengawali dengan sebuah pertanyaan. Membuat pertanyaan sebagai kalimat 
pembuka akan menarik pembaca untuk mengetahui apa yang diulas oleh penulis.  

10. Menyatakan teori atau prinsip-prinsip yang diakui kebenarannya. Teori bisa juga 
menjadi pembuka ulasan sebuah tulisan untuk menjawab permasalahan yang sedang 
diulas.  
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11. Mengawali dengan humor atau anekdot. Mengawali tulisan dengan humor dan 
anekdot juga bisa dilakukan untuk tulisan yang sifatnya lebih santai dan ringan. 

12. Menghubungkan dengan tempat penulis dalam melakukan aktivitasnya. Artikel dimulai 
dengan mengungkapkan peristiwa, historis, fungsi atau hal hal yang relevan tempat 
yang diceritakan dan pokok bahasan. 
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BAB IV 
MEMBUAT TULISAN  

Apa Langkah Dan Tips-Nya? 
 

 

A. BAGAIMANA MEMULAI MENULIS  
Membaca sebagai modal untuk menulis. Jendela untuk menambah wawasan adalah 
dengan membaca. Kemampuan menulis tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan 
membaca. Sebelum Anda mampu menulis, maka Anda harus banyak membaca. Intinya 
bahwa membaca dan menulis bisa dipelajari dan sebenarnya dapat dilakukan oleh semua.  

Untuk memulai menulis bisa dimulai dari mengonsep mengenai kegiatan apa yang kita 
lakukan sehari-hari di instansi. Untuk membangun jejaring (network) antar instansi dan 
sharing informasi antar ASN, maka informasi yang terdapat di instansi harus 
diinformasikan dan disebarluaskan kepada masyarakat luas dalam bentuk promosi 
instansi. Selanjutnya bisa dikembangkan lagi yang lebih dalam tingkatan kajiannya, 
misalnya dengan pengkajian dan penelitian ilmiah di bidang karya tulis.  

Menulis memang awalnya terasa sulit dan tidak berbobot. Misalnya, dari judul yang tidak 
nyambung sama isi, ide/gagasan loncat-loncat, antar paragraf tidak nyambung, pilihan 
kata tidak tepat, tidak fokus pada masalah yang dikaji, persentase tulisan antara 
pendahuluan-isi-penutup tidak pas, terlalu abstrak bahasanya, penggunaan kata yang 
tidak konsisten, tidak baku, dan lain-lain. Kondisi demikian adalah hal biasa. Namun, jika 
terus-menerus kita mencoba dan banyak latihan pasti kita akan terbiasa dan akhirnya bisa 
menulis. Hal ini sesuai dengan pepatah yang mengatakan “Bisa karena biasa”. Ibaratnya 
seperti pisau yang tidak tajam, tetapi karena diasah terus-menerus dengan baik akhirnya 
tajam juga.  

Terdapat beberapa tips bagaimana memulai menulis, antara lain sebagai berikut:  

1. Langkah awal adalah pokoknya ide/gagasan yang muncul di pikiran segera dituangkan 
dalam bentuk tulisan, apapun jadinya tidak masalah;  

2. Langsung tulis dan jangan memikirkan aktivitas lainnya, karena ide/gagasan kalau 
tidak segera ditulis akan cepat hilang, lupa, dan akhirnya stag; 
 

3. Jika tiba-tiba terasa buntu, buatlah outline yang berfungsi sebagai pengarah jalan dan 
pembuka ide/gagasan dari hal yang akan ditulis; 
 

4. Konsentrasi baca dan baca kembali berulang-ulang, serta mengedit tulisan yang 
kurang tepat pilihan katanya; 
 

5. Menghapus kata yang dirasa lebih/tidak efektif penggunaan kalimatnya dan 
menambah yang dirasakan kurang;  
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6. Baca lagi, pahami, lalu edit dan edit lagi hingga tulisan tersebut enak dibaca dan sudah 
dimengerti oleh orang lain yang membaca;  
 

7. Agar tidak bingung di awal pada saat mau menulis, maka “stick with your guns”. 
Maksudnya, ketika kita sudah memiliki topik yang kita yakini baik, disukai/senangi, dan 
kita mampu untuk mengembangkan topik tersebut, maka jangan peduli dengan 
pendapat siapapun. Langsung tulis saja ide/gagasan kita yang muncul.  
 

8. Kembangkan budaya membaca, belajar menulis, menulis, dan seterusnya. Akhirnya 
akan menulis,  mengalir, dan mengalirlah ide/gagasan kita.  
 

9. Apabila kita sudah mencoba mengirim ke redaksi, maka kuncinya adalah jangan 
mengisolasi diri dan jangan putus asa terhadap kritik.  
 

10. Jangan menjadikan kegiatan menulis seolah-olah menjadi beban bagi kita dalam 
bekerja di instansi.  
 

11. Tetapkan target waktu (dead line) untuk bisa menyelesaikan tulisan.  

B. TAHAPAN MENULIS  

Tahapan umumnya dalam menulis yaitu (1) mencari ide/tema/topik yang hendak ditulis, 
(2) melakukan riset atas ide yang sudah kita dapatkan, (3) menulis struktur artikel, (4) 
menulis artikel sesuai struktur, dan (6) melakukan revisi. Sebelumnya sudah dibahas 
terkait mencari tema, melakukan riset serta menentukan judul. Dalam bab ini akan dibahas 
tahapan ke 4 sampai dengan ke 6, terkait menulis struktur artikel, menulis artikel sesuai 
struktur dan melakukan revisi  

1. MENULIS STRUKTUR ARTIKEL 

Struktur artikel dimulai dari membuat judul, nama dan identitas penulis, paragraf 
pembuka (introduksi atau pendahuluan), penghubung introduksi dengan batang 
tubuh/uraian, Batang tubuh – uraian pembahasan, dan penutup.  

a. Judul  

Sebagaimana dijelaskan pada bab III, pilih judul dengan kriteria-kriteria sebagai 
berikut:  1) Unik, 2) Kata-kata kunci/inti tulisan, 3) Berkesan – membuat penasaran. 
Contoh: Menulis adalah Menyembuhkan Diri Sendiri, Gengis Khan dan Burung 
Rajawalinya, Terima Kasih Kesulitan, Bolehkah Birokrat Berbisnis?;  

b. Nama penulis dan identitas.  

Contoh: M. Iqbal Dawami, Pegiat Literasi, Adrinal Tanjung, Analis Kebijakan Madya 
di Kemenpan RB;  

c. Intro – Pendahuluan.  

Untuk pendahuluan ini, dapat berupa hal-hal berikut: 
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1). Kumpulan Pernyataan 

Pernyataan dapat bersumber dari perkataan tokoh, laporan penelitian, peristiwa, 
dan lain-lain. Contoh yang dibuka dengan pernyataan atau perkataan tokoh. 
“Ada sebuah buku bagus berjudul Andaikan Buku Itu Sepotong Pizza karya 
Hernowo. Ia mengatakan, “Menulis, sesungguhnya, bagaikan mengalirkan kata-
kata yang membawa segala ‘kotoran’ yang menyesaki diri kita. Menulis dapat 
membantu kita mengosongkan apa saja yang ingin kita keluarkan yang ada 
dalam diri kita. Menulis, insya Allah, dapat membuka diri kita, dan diri kita yang 
terangkai dalam kata-kata milik kita itu kemudian akan memantulkan siapa diri 
kita sebenarnya.” (“Menulis adalah Menyembuhkan Diri Sendiri”, Birokrat 
Menulis 2, halaman 9, 2018, karya Adrinal Tanjung).  

2). Suatu Kisah 

Kisah yang relevan dengan isi tulisan. Contohnya adalah:  “Gengis Khan, 
seorang raja bengis dan kejam dari Mongolia, mempunyai burung Rajawali. 
Suatu ketika burung Rajawalinya menumpahkan cawan yang berisi air yang 
hendak diminum Gengis Khan. Ketika cawan itu diisi kembali, pada saat itu pula 
Rajawali menumpahkannya. Gengis Khan kesal bukan main. Sekali lagi 
menumpahkan air yang hendak diminumnya, Rajawalinya akan dia bunuh, ujar 
Gengis Khan. Dan betul saja, ketika Gengis Khan mengisi cawannya lagi, si 
Rajawali itu menumpahkannya, dan pada saat itu Gengis Khan menghunuskan 
pedangnya, memenggal leher Rajawali. Ketika air yang ada dalam cawannya 
hendak diminum, rupanya air itu bau bangkai. Dan ketika menelusuri aliran 
sungai yang diambilnya ternyata di hulu ada bangkai binatang. Gengis Khan 
berpikir sejenak, rupanya Rajawali hendak menyelamatkan dirinya dari penyakit. 
Gengis Khan menyesal bukan main.  

Dia kembali ke perkemahannya dengan burung Rajawali yang sudah mati itu 
dalam pelukannya. Dia memerintahkan kepada prajuritnya supaya dibuatkan 
patung emas burung itu, dan di salah satu sayapnya ada kata-kata berikut ini: 
Saat seorang sahabat melakukan hal yang tidak berkenan di hatimu sekalipun, 
dia tetaplah sahabatmu. Dan di sayap satunya lagi, dia mengukirkan kata-kata: 
“Tindakan apapun yang dilakukan dalam angkara murka hanya akan 
membuahkan kegagalan.” (Hidup, Cinta, dan Bahagia, karya M. Iqbal Dawami, 
2014, hlm. 37)  

3). Perumpamaan atau Puisi 

Perumpamaan, kata-kata mutiara, atau puisi. Contoh: “Embun pagi dan 
rerumputan/Hijau daun dan warna bunga/Kicau burung yang hinggap di 
dahan/Matahari bersinar terang/Dan semua ini semakin kurasa/Sebagai nikmat 
yang telah Kauberikan/Takkan kulangkahkan kakiku lagi/Tanpa bimbinganmu 
Tuhan. Kata-kata di atas adalah lirik lagu yang disenandungkan Chrisye berjudul 
Hening. Ada rasa syahdu mendengarnya. Indah sekali. Terutama, di saat 
mendengarnya sambil minum kopi dan memandang persawahan. Hmm, 
sungguh indah.” (Hidup, Cinta, dan Bahagia, karya M. Iqbal Dawami, 2014, hlm. 
145)  
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d. Penghubung Tulisan 

Penghubung introduksi dengan batang tubuh tulisan/uraian. Isinya berupa 
identifikasi, pertanyaan, atau kata-kata penghubung antara prolog dengan uraian 
pembahasan. Bisa dikatakan ini adalah jembatan yang menghubungkan antara 
prolog dengan batang tubuh tulisan. Penulis akan memberikan contoh dengan tetap 
mencantumkan introduksi atau pendahuluan yang sudah ditulis di atas.   

Contoh penghubung dijelaskan di bawah ini: 

1). “Ada sebuah buku bagus berjudul Andaikan Buku Itu Sepotong Pizza karya 
Hernowo. Ia mengatakan, “Menulis, sesungguhnya, bagaikan mengalirkan kata-
kata yang membawa segala ‘kotoran’ yang menyesaki diri kita. Menulis dapat 
membantu kita mengosongkan apa saja yang ingin kita keluarkan yang ada 
dalam diri kita. Menulis, insya Allah, dapat membuka diri kita, dan diri kita yang 
terangkai dalam kata-kata milik kita itu kemudian akan memantulkan siapa diri 
kita sebenarnya.  

Dari perkataan Hernowo di atas, menulis ternyata bisa menyembuhkan diri 
sendiri (self healing), karena kita tidak bisa merendahkan manfaatnya. Sebuah 
penelitian menunjukkan bahwa menulis dapat membantu seseorang mengatasi 
tekanan dan trauma. Bahkan menulis bermanfaat untuk meningkatkan imunitas 
tubuh seseorang (“Menulis adalah Menyembuhkan Diri Sendiri”, Birokrat Menulis 
2, hlm. 9, 2018, karya Adrinal Tanjung).  

2). “Embun pagi dan rerumputan/Hijau daun dan warna bunga/Kicau burung yang 
hinggap di dahan/Matahari bersinar terang/Dan semua ini semakin 
kurasa/Sebagai nikmat yang telah Kauberikan/Takkan kulangkahkan kakiku 
lagi/Tanpa bimbinganmu Tuhan. Kata-kata di atas adalah lirik lagu yang 
disenandungkan Chrisye berjudul Hening. Ada rasa syahdu mendengarnya. 
Indah sekali.   

Menyesap lagu ini dengan pelan-pelan membawaku pada perenungan bahwa 
seringkali saya lupa dengan karunia indah dari Tuhan. Tuhan memberi alam ini 
untuk kita, sebagai khalifah di muka bumi. Embun pagi, dedaunan hijau, kicauan 
burung, dan matahari yang bersinar, itu semua untuk kita. Oh, malunya diri ini 
apabila masih juga tidak bersyukur. Oh, betapa tidak tahu dirinya diri ini apabila 
masih saja mengeluh.” (Hidup, Cinta, dan Bahagia, karya M. Iqbal Dawami, 
2014, halaman 145). Paragraf yang digarisbawahi itulah yang dimaksud dengan 
penghubung.  

e. Batang Tubuh Tulisan – Uraian Pembahasan  

Pada bagian ini segala daya upaya kita harus dikerahkan. Gagasan harus diuraikan 
dengan gamblang. Pendapat-pendapat harus diperkuat dengan data yang diketahui. 
Semua gagasan diutarakan di sini. Semakin detail semakin bagus. Dengan kata lain, 
pada bagian ini segala pemikiran dipertaruhkan. Berikut contoh uraian pembahasan 
sebagai sambungan dari introduksi dan penghubung di atas.  
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1). Ada sebuah buku bagus berjudul Andaikan Buku Itu Sepotong Pizza karya 
Hernowo. Ia mengatakan, “Menulis, sesungguhnya, bagaikan mengalirkan kata- 
kata yang membawa segala ‘kotoran’ yang menyesaki diri kita. Menulis dapat 
membantu kita mengosongkan apa saja yang ingin kita keluarkan yang ada dari 
dalam diri kita. Menulis, insya Allah, dapat membuka diri kita, dan diri kita yang 
terangkai dalam kata-kata milik kita itu kemudian akan memantulkan siapa diri 
kita sebenarnya.”   

Sebagaimana diuraikan dalam paragaraf sebelumnya, menulis bahkan 
bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh seseorang. Hal ini bukan karena 
kata-kata yang ditulisnya, melainkan karena energi positif yang mengalir dari 
pemikiran diri dalam bentuk susunan kalimat. Energi ini bisa menyembuhkan 
mental dan berpengaruh positif terhadap kesehatan fisik seseorang, terutama 
ketika sedang mengalami suatu proses kegagalan, seperti diberhentikan dari 
pekerjaan, bercerai dari pasangan, ditinggalkan oleh keluarga yang dicintai, atau 
bagi para remaja, ketika ditinggal oleh pacar.  

Ternyata, bagi mereka yang bekerja di instansi publik, menulis juga mempunyai 
peran penting, khususnya ketika mereka tidak lagi difungsikan oleh pimpinan 
instansinya. Ketika Tsunami Neo-Liberal Reform melanda Indonesia saat ini, 
tidaklah aneh jika kita melihat begitu banyak mereka yang tidak difungsikan di 
instansi publik. Bahkan, bisa jadi mereka sebelumnya menduduki posisi eselon 
1 pada sebuah instansi.  

Selain itu, akibat Neo-Liberal Reform ini tidaklah aneh jika kita melihat suatu 
fungsi yang tadinya informal di instansi publik diformalkan dengan membentuk 
sebuah struktur baru. Akibatnya, mereka yang sebelumnya berperan penting di 
posisi informal itu malah tidak difungsikan dan digantikan oleh orang baru yang 
belum tentu kompeten.  

Setiap pegawai instansi publik bisa mengalami tekanan dan konflik karena 
ketidakpastian akibat program reformasi itu. Namun, yang terpenting bagi aparat 
instansi publik adalah bukan tentang ketidakpastian itu, melainkan bagaimana 
kita mampu menyembuhkan diri akibat ketidakpastian itu dan membangun 
kembali diri kita dari titik terendah.   

Nah, dengan menulis itulah seorang birokrat bisa mengeluarkan segala hal yang 
menyesaki dirinya, merefleksikan serta mengenal diri kita sebenarnya. Selain itu, 
bisa dijadikan untuk selalu berpikir postif dan logis, dan melatih kepekaan emosi.  
(“Menulis adalah Menyembuhkan Diri Sendiri”, Birokrat Menulis 2, halaman 9, 
2018, karya Adrinal Tanjung).  

2). Tak aneh apabila Tuhan begitu sering menyindir kita dengan kata-kata Afala 
tatafakkarun? Tidakkah kamu berpikir? Fabi’ayyi ala’i rabbikuma tukadziban? 
Maka nikmat Tuhan mana lagi yang hendak kau dustakan? Oh, Tuhan telah 
menohok diriku.    

Setiap ada kesempatan, saya mengajak Aghza, anakku, yang masih berusia 4 
tahun pergi ke sawah. Dan tampaknya cocok kalau kami berdua kelak 
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menyanyikan lagu tersebut pada saat kami di sawah. Baiklah, terlebih dahulu 
saya harus menghafalkan dan menghayatinya.   

Tiba-tiba saya teringat dengan kata-kata Thich Nhat Hanh, seorang Buddhis, 
yang mengatakan, “Orang-orang seringkali menganggap berjalan di atas air atau 
udara adalah suatu keajaiban. Padahal, keajaiban yang sesungguhnya adalah 
dapat berjalan di atas bumi. Setiap hari kita bersentuhan dengan keajaiban yang 
tidak kita sadari: langit biru, awan putih, daun-daun hijau, warna hitam, 
keindahan dari mata anak-anak – kedua bola mata kita. Semua itu adalah 
keajaiban.” Aduhai indah sekali pernyataan Thich Nhat Hanh tersebut.  

Rutinitas kegiatan kadangkala menjadikan kita lupa untuk menyadari keindahan 
yang ada di sekitar kita. Banyak hal tidak kita perhatikan secara saksama. 
Misalnya, bunga yang bermekaran di halaman rumah. Kalau kita perhatikan 
dengan detail dan hikmat, bunga yang sejatinya makhluk hidup itu sedang 
tersenyum kepada kita, karena dapat hidup berdampingan dengan anggun. 
Dedaunan yang bergoyang saat diterpa angin, suara-suara bebek dan ayam 
bersahut-sahutan, bahkan suara jangkrik di gelap malam, memberi nuansa alam 
ini begitu indah nan syahdu.    

Tanpa pernah saya sadari sebelumnya, saat memandikan Aghza juga rupanya 
memberikan keindahan tiada terkira. Sungguh betapa indah rasanya dia 
mencium pipiku saat kugendong menuju kamar mandi, saat mengguyur sekujur 
badannya dengan air hangat maupun dingin. Saat kuusap badannya dengan 
sabun, sembari bercanda ria. Saat kubedaki punggung dan dadanya sembari 
kesana kemari tak mau diam. Saat kupakaikan baju dan celana pilihannya 
sendiri. Saat kusisir rambutnya yang susah diatur. Sungguh itu merupakan 
keindahan yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata.   

Belum lagi ketika saya mengajaknya jalan-jalan sore maupun pagi. Dalam 
perjalanan kami bernyanyi bersama. Seperti yang pernah kami lakukan di suatu 
minggu sore kami bernyanyi bersama di perjalanan saat menuju alun-alun 
kecamatan. Kami menyanyikan lagu Garuda di Dadaku dengan penuh 
semangat. Di saat pulang dari alun-alun, kami berdebat hebat. Dia ingin 
dibelikan jeruk (entah apa namanya, jeruk yang jenisnya kecil-kecil). Kukatakan, 
“Ngapain beli jeruk, wong di rumah lagi banyak mangga. Paling gak dimakan 
jeruknya.” Dia tetap keukeuh. “Emoh, pokoknya beli, beli, beli…,” ujarnya dengan 
nada kesal.  

Aku tetap ngotot untuk tidak mau membelikannya, dengan berbagai 
argumentasi. Dia pun makin keukeuh dan mulai menangis. Aku pun mengalah. 
Aku pun membelikannya. Jeruk itu memang kesukaannya. Mengingatnya 
membuatku geli sendiri.       

Mengenang semua itu rupanya begitu indah. Hal-hal remeh yang tampak biasa, 
ternyata tidak kalah indah dengan hal-hal yang tampak besar. Hal ini senada 
dengan Melvy Yendra, seorang penulis dan editor, yang menulis status di 
dinding fesbuknya. Dia mengatakan:  
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“Saya berbahagia dan menikmati setiap momen saat saya menjalani peran 
sebagai ayah bagi Aisha (3,5): memandikannya, memakaikan bajunya, 
memasang pita rambutnya, mengantarnya pipis di malam hari, membersihkan 
bekas ompolnya, membujuknya makan, merayunya saat ngambek, 
membereskan mainannya, mendongenginya kalau dia ingin, dan lain 
sebagainya, karena kelak, ketika dia sudah besar dan bisa melakukan 
semuanya sendiri, saya akan sangat merindukan semua momen-momen kecil 
yang terjadi hari ini...” (“Embun yang Hinggap di Dedaunan”, Hidup, Cinta, dan 
Bahagia, karya M. Iqbal Dawami, halaman 145-148)  

Yang digarisbawahi itulah contoh dari uraian pembahasan atau yang biasa 
disebut batang tubuh artikel atau tulisan. Bisa dikatakan itulah bagian inti dari 
sebuah artikel. Jadi, meskipun introduksi atau pendahuluannya bagus, 
kemudian penghubungnya jelas, tetapi uraian pembahasannya tidak bagus, 
maka artikel tersebut bisa dianggap gagal. Tidak bagus bisa berarti gagasannya 
dangkal, tidak logis, tidak komprehensif, tidak kuat argumentasinya, dan tidak 
didukung dalil-dalil yang menyertainya.   

f. Penutup  

Bagian ini berisi simpulan atau pernyataan akhir. Contohnya:  

1). Di situlah peran menulis bagi seorang birokrat, sehingga kita bisa 
mentransformasi diri menuju hal yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Oleh sebab 
itu, saya yakin, pilihan saya saat ini untuk tetap menulis, selain sebagai birokrat, 
akan mengantarkan saya pada arah yang tepat. Saya bermimpi langkah ini akan 
menginspirasi para birokrat untuk mau keluar dari zona nyamannya. (“Menulis 
adalah Menyembuhkan Diri Sendiri”, Birokrat Menulis 2, halaman 9, 2018, karya 
Adrinal Tanjung).  

2). “Saya mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari peristiwa-peristiwa 
keseharian. Saya berusaha untuk menghargai setiap momen hidup saya entah 
di manapun dan dengan siapapun, dengan penuh makna dan sadar. Karena 
boleh jadi momen itu tidak akan terulang lagi. Karena boleh jadi, detik itu adalah 
detik terakhir yang kumiliki.”  (“Embun yang Hinggap di Dedaunan”, Hidup, Cinta, 
dan Bahagia, karya M. Iqbal Dawami, halaman 145-148). Bagian Penutup akan 
dijelaskan lebih detil pada bab V pedoman ini. 

2. MENULIS ARTIKEL SESUAI STRUKTUR  

Setelah yakin bahwa jelas membuat jalinan strukturnya, langkah selanjutnya adalah 
menuliskannya sesuai struktur yang dibuat. Menulislah tanpa ragu. Biarkan semuanya 
tertuang terlebih dahulu. Tidak perlu khawatir dengan apa yang ditulis. Tuliskan saja 
segala yang terlintas di dalam pikiran.  

Jika ingin menulis, maka langkah yang harus dilakukan adalah dengan menulis. Jika 
ingin menulis jangan takut salah. Tuliskan semuanya sesuatu struktur dari a sampai z. 
Biarkan tulisan mengalir apa adanya sampai tuntas; sampai kehabisan kata-kata lagi 
untuk dituliskan.  
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Jika misalnya macet, berhenti sebentar, baca lagi bahan-bahan yang telah dikumpulkan. 
biasanya akan ada ide lagi untuk dituliskan. Yang penting jangan berhenti untuk berpikir 
dan menuliskannya. Selambat apapun, harus terus bergerak, karena di sinilah 
pertaruhannya. Bisa saja menyerah karena ide mentok. Namun, tetaplah memilih untuk 
terus bergerak; menuliskan apa yang ada dalam pikiran.   

3. REVISI  

Setelah menuliskan semuanya, silakan baca ulang sambil diperbaiki. Hal yang 
diperbaiki adalah typo (kesalahan ketik), keefektifan kalimat, paragraf, dan diksi. Selain 
itu perbaiki juga isi tulisan, yaitu data dan gagasan yang sudah ditulis. Baca ulang 
hingga 5 kali artikel yang sudah ditulis, sambil terus diperbaiki sampai menjadi artikel 
yang enak dibaca dan mudah dipahami.  

Jika perlu, artikel yang sudah ditulis dicetak. Biasanya kalau dicetak akan terlihat 
bolong-bolongnya. Kita bisa lebih jeli melihatnya. Bagian revisi ini jangan ditinggalkan, 
karena di sini juga sangat penting sebagai bahan untuk perbaikan. Setelah diperbaiki, 
kita bisa meminta pendapat dari pihak yang kompeten di dunia literasi untuk artikel yang 
sudah ditulis. Semakin diperbaiki, maka semakin berkualitas artikel yang sudah ditulis. 
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BAB V 
PASCAPENULISAN  

Apa Hal Pentingnya? 
 

 

A. TAHAP PASCAPENULISAN 
Setelah draf atau konsep tulisan selesai, kita memasuki tahap ketiga, yaitu tahap 
pascapenulisan. Tahap ini merupakan tahap penyelesaian akhir tulisan, serta tahap 
penghalusan dan penyempurnaan draf yang kita hasilkan. Penyuntingan dikatakan 
sebagai kegiatan membaca ulang suatu buram karangan dengan maksud untuk 
merasakan, menilai, dan memeriksa baik unsur mekanik maupun isi karangan. Tujuannya 
untuk menemukan atau memperoleh informasi tentang unsur-unsur tulisan yang perlu 
disempurnakan. 

Berdasarkan hasil penyuntingan, kita perlu melakukan kegiatan revisi. Kegiatan revisi 
dapat berupa penambahan, penggantian, penghilangan, pengubahan, atau penyusunan 
kembali unsur-unsur karangan. Revisi terbagi menjadi dua, yaitu revisi ringan dan revisi 
berat. Revisi ringan disebabkan oleh kesalahan unsur-unsur mekanik, biasanya dilakukan 
bersamaan dengan penyuntingan. Revisi berat disebabkan oleh kesalahan urutan 
gagasan. Dalam tahap pascapenulisan terdapat dua kegiatan utama, yaitu penyuntingan 
dan penulisan naskah jadi. 

1. PENYUNTINGAN 
Merupakan kegiatan membaca kembali dengan teliti konsep tulisan dengan melihat 
ketepatannya dengan gagasan utama, tujuan tulisan, calon pembaca, dan kriteria 
penerbitan. Kegiatan penyuntingan dam perbaikan dapat dilakukan dengan cara 
sebagai berikut: 

a. Membaca keseluruhan karangan; 

b. Menandai hal-hal yang perlu diperbaiki; 

c. Memberikan catatan apabila ada hal-hal yang perlu diganti, ditambahkan, dan 
disempurnakan; 

d. Melakukan perbaikan sesuai dengan temuan saat penyuntingan. 

2. PENULISAN NASKAH JADI 
Penulisan naskah jadi merupakan kegiatan yang dilakukan paling akhir. Setelah 
penyuntingan dilakukan, barulah naskah jadi ditulis ulang dengan rapi dan dengan 
memperhatikan secara serius masalah perwajahan. 

B. REVIEW TULISAN 

Jika ditelisik, tak banyak penulis yang mau melakukan swasunting. Buktinya banyak 
naskah yang dikirimkan ke penerbit masih mengandung banyak kesalahan elementer. 
Bahkan jika membaca tulisan di media sosial atau blog pewarta warga, lebih banyak lagi 
ditemukan tulisan yang dipublikasikan tanpa disunting. 
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Di sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, pengetahuan dan 
keterampilan penyuntingan hampir tidak pernah diajarkan. Jadi, wajar jika di kemudian 
banyak tulisan atau naskah yang dikirimkan tanpa disunting. 

Di dalam setiap pelatihan menulis, swasunting merupakan keterampilan yang wajib 
dikuasai oleh para penulis. Paling tidak, para penulis dapat meringankan kerja editor yang 
memeriksa karya mereka karena sudah lebih bersih dari kesalahan-kesalahan umum, 
seperti kesalahan ejaan, kesalahan data dan fakta, dan kesalahan mengutip atau 
mencantumkan sumber kutipan. Ada beberapa fokus swasunting yang perlu diperhatikan 
oleh para penulis. 

1. Mengecek galat tipografi 

Galat tipografi atau typographical error, biasa dikenal dengan istilah “typo”, termasuk 
kesalahan tidak disengaja karena terjadinya selip pada jari. Umumnya sering terjadi 
pada penulisan yang tidak mampu mengetik dengan menggunakan sepuluh jari 
tangan. 

Galat tipografi atau kesalahan titik pada kata bahasa Indonesia dapat bermasalah 
karena sering menimbulkan arti baru. Berikut ini adalah contoh galat tipografi yang 
perlu dicermati. 

- Huruf Terbalik. Contoh: Ketika menjadi Ketiak, Kepala menjadi Kelapa. 

- Huruf Hilang. Contoh: Saring menjadi Saing, rambu menjadi rabu. 

- Huruf Bertambah. Contoh: Kubu menjadi kubur, sah menjadi syah. 
 

2. Mengecek konsistensi 

Saat menulis makin jarang penulis itu berpikir soal konsistensi dalam menerapkan 
aturan tata tulis mungkin karena lupa atau karena memang tidak tahu. Contoh:  -Dan 
– atau sampai berbeda penggunaannya titik untuk menyatakan sampai dengan Anda 
harus menggunakan – secara visual. Memang hampir tidak terlihat bedanya. 

Masalah konsistensi terkait dengan penerapan aturan ejaan bahasa Indonesia dan 
gaya selingkung penerbitan. Contoh konsistensi dalam penerapan gaya selingkung 
atau host file, yaitu penulisan catatan kaki, penulisan catatan akhir, pengutipan di 
dalam teks atau intext reference, dan penulisan daftar pustaka. 

Selain itu, cara penulisan bab, subbab, subsubbab, dan badan teks juga menjadi objek 
pemeriksaan konsistensi. Contohnya, kapan seorang penulis menggunakan huruf 
kapital semua dan kapan menggunakan huruf kapital hanya pada awal kalimat.  

3. Mengecek bahasa tulisan 

Melihat target pembacanya yang adalah khalayak umum, perlu dicermati bahasa yang 
digunakan dalam menulis artikel ilmiah populer. Meskipun bersifat ilmiah (karena 
memakai metode ilmiah), bukan berarti tulisan yang dihasilkan ditujukan untuk 
kalangan akademisi. Sebaliknya, artikel ilmiah populer ditujukan kepada para 
pembaca umum.  
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Mengingat kondisi tersebut, perlu membedakan antara kosakata ilmiah dan kosakata 
populer. Kata-kata populer merupakan kata-kata yang selalu akan dipakai dalam 
komunikasi sehari-hari, baik antara mereka yang berada di lapisan atas maupun di 
lapisan bawah, demikian sebaliknya. Sedangkan kata-kata yang biasa dipakai oleh 
kaum terpelajar, terutama dalam tulisan-tulisan ilmiah, pertemuan-pertemuan resmi, 
diskusi-diskusi khusus disebut kata-kata ilmiah (Keraf 2004:105-106).  

Untuk pembukaan, misalnya, apakah kalimat pembuka bisa menarik pembaca? 
Dapatkah pembaca mulai mengerti ide yang kita tuangkan? Jika tulisan kita serius, 
adakah kata-kata yang sembrono? Apakah pembukaan kita menyediakan cukup 
banyak informasi?  

Untuk isi atau tubuh, apakah kalimat pendukung sudah benar-benar mendukung 
pembukaan? Apakah masing-masing kalimat berhubungan dengan ide pokok? 
Apakah ada urutan logis antarparagraf?  

Untuk simpulan, apakah disajikan dengan cukup kuat? Apakah mencakup semua ide 
tulisan? Bagaimana reaksi kita terhadap kata-kata dalam simpulan tersebut? Sudah 
cukup yakinkah kita bahwa pembaca pun akan memiliki reaksi seperti kita? Jika kita 
menjawab "tidak" untuk setiap pertanyaan tersebut, berarti kita perlu merevisi artikel 
itu dengan menambah, mengganti, menyisipi, dan menulis ulang bagian yang salah. 
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BAB VI 
MENUTUP TULISAN  
Cerita Ini Sudah Selesai! 

 

 

A. MENGASAH KEMAMPUAN  
Kemampuan yang dimiliki oleh seorang untuk menulis tidak instan terjadi begitu saja. Di 
samping dari bakat sejak dilahirkan, juga dari latihan secara terus-menerus, berkelanjutan, 
dan berkesinambungan. Oleh karena itu, meskipun belum memiliki bakat apabila dengan 
latihan membiasakan diri untuk menulis dengan disertai kemauan, ketekunan, keuletan, 
perjuangan gigih, kerja keras tanpa mengenal lelah dan tidak putus asa pasti bisa menulis.  

Ada ungkapan yang mengatakan “kita bisa karena terbiasa”. Ungkapan ini sering kita 
dengar sehari-hari. Sesuatu yang belum pernah kita lakukan akan terasa sulit. Namun, 
dengan melakukannya berulang-ulang akan menjadi lancar. Pada saat awal kita belum 
bisa mengendarai sepeda motor atau mobil. Dengan berlatih berkali-kali akhirnya kita bisa 
mengendarai sepeda motor atau mobil dengan lancar. Sesederhana itu juga dengan 
kebiasaan menulis. Oleh karena itu, untuk bisa menulis dengan baik kita perlu berlatih 
setiap hari.  

Bisa dibayangkan jika kita biasakan menulis satu lembar dalam satu hari, maka dalam 
satu bulan akan ada 30 halaman tulisan. Dalam tiga bulan akan menghasilkan 90 halaman 
tulisan. Dengan jumlah halaman tulisan sebanyak itu akan bisa diterbitkan menjadi sebuah 
buku. Bila selama dua hari menulis satu artikel, maka kebiasaan itu jika rutin dilakukan 
bisa menulis tiga artikel selama satu minggu. Satu bulan bisa menjadi 12 artikel. Saat ini 
banyak buku yang merupakan kumpulan artikel. Jika  pada satu artikel terdapat 3-4 
halaman, maka sebanyak 20-25 artikel bisa diterbitkan menjadi satu buku. Mudah bukan? 
Dengan demikian menulis adalah sebuah proses dan latihan secara terus-menerus. 

B. MENUTUP TULISAN 
Ada banyak cara untuk mengakhiri tulisan terkait dengan berbagai isu. Alasan teknis yaitu 
akan dilanjutkan pada penerbitan berikutnya. Tulisan dibuat untuk beberapa penerbitan 
sehingga dikemas dalam beberapa episode, contohnya artkel “Cara Menjadi Menarik 
dalam 10 Langkah Sederhana” disajikan dalam sepuluh terbitan Majalah Seputar Litbang. 
Pada artikel populer, menutup tulisan lebih banyak digunakan untuk membantu pembaca 
mendapatkan ringkasan cepat tentang keseluruhan isi dari judul tulisan. Untuk pembaca 
aktif biasanya memulai membaca dari bagian pendahuluan dan bagian penutup. Jika ia 
merasa tertarik dengan isi kedua paragraf pembuka dan penutup untuk memenuhi rasa 
kuriositasnya, maka upaya penulis membuat bagian isi bacaan sepertinya menjadi tidak 
sia-sia. Contoh tulisan penutup sebagai berikut: 

1. Paragraf pembuka:  

Citra gelisah pagi itu. Disebabkan membantu atasan untuk menyelesaikan tugas yang 
pagi-pagi diminta atasan, membuat dia harus terlambat berangkat ke kantor... 
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(Paragraf berikut menjelaskan tentang Citra yang terlambat dan harus menerima risiko 
pemotongan tunjangan dan kewajiban mengganti waktu kerja). 

2. Paragraf Pendukung #1 

Ilustrasi di atas merupakan gambaran yang sering kita lihat dalam kejadian sehari-
hari, terutama bagi pekerja atau pegawai yang tinggal di kota-kota besar di Indonesia... 
(Paragraf berikut menjelaskan tentang kondisi yang mungkin menjadi penyebab 
keterlambatan yang perlu dicarikan solusinya). 

3. Paragraf Pendukung #2 

Penelitian dari Timewise menemukan bahwa 87% pekerja penuh waktu di United 
Kingdom (UK) memilih untuk bekerja lebih fleksibel. Dari 3.000 orang dewasa yang 
disurvei, 73% pekerja berumur di kisaran 18-34 tahun... (Paragraf berikut menjelaskan 
tentang keuntungan dari melakukan kebijakan flexi-time). 

4. Paragraf Pendukung #3 

Flexible working time atau yang dikenal dengan flexi-time, menurut University of Bath 
merupakan kebijakan yang membolehkan karyawan untuk memulai dan mengakhiri 
waktu pekerjaan secara fleksibel sepanjang masih mengikuti jam kerja... (Paragraf 
berikut menjelaskan tentang definisi serta model atau skema kebijakan flexi-time) 

5. Paragraf Penduukung #4 

Sebuah penelitian dari CIPD (2019) menemukan bahwa terdapat tantangan terberat 
yang dihadapi organisasi dalam menerapkan kebijakan flexi-time. (Paragraf berikutnya 
menjelaskan rincian tantangannya). 

6. Simpulan 

Dari paragraf pembuka sampai dengan paragraf pendukung kita jumpai ada frasa 
kunci, yaitu (1) kegelisahan pegawai karena tidak dapat menyelesaikan tugas, (2) 
kondisi ini menjadi fenomena pegawai di kota besar, (3) pegawai di kota besar 
cenderung ingin bekerja dari rumah, (4) ada kebijakan flexible working time, dan (5) 
ada juga tantangan dalam menerapkan kebijakan waktu kerja fleksibel. Rangkaian dari 
seluruh kalimat kunci merupakan sumber penulisan parafraf penutup. Selengkapnya 
kalimat penutup sebagai berikut: 

Kebijakan flexi-time pada awalnya diterapkan di organisasi privat, terutama yang 
memiliki kantor kecil, sehingga pegawai bisa datang bergantian. Namun, saat ini 
kebijakan flexi-time sudah banyak diterapkan di organisasi, tidak hanya privat, 
melainkan juga publik atau pemerintah. Di Indonesia, kebijakan flexi-time diharapkan 
dapat mengurangi kemacetan, terutama bagi kantor pemerintah yang berada di 
daerah Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek). Beberapa kantor kementerian yang 
sudah menerapkannya, antara lain Kementerian Keuangan, KemenPAN, Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Bappenas. Mungkin beberapa kantor pemerintah 
pusat lainnya akan menyusul penerapannya, tetapi dengan penyesuaian. Sumber: 
Chekat F. Rosyadi, Flexi Time, Majalah Seputar Litbang Vol.2, No.2, Desember 2019. 
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Sebagaimana pentingnya membuat paragraf pembuka, demikian pula dengan paragraf 
penutup. Pembaca dapat dengan mudah kehilangan selera membaca jika paragraf 
penutup tidak disajikan secara lengkap dan menarik. Ada hubungan erat antara keduanya 
dan untuk pembaca yang senang membaca skimming mrupakan salah satu kiat agar 
seluruh isi bacaan juga ikut dinikmati. 
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