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AYO menulis
JANGAN TAKUT

SrarT Action colaboration with ME



T.A.K.U.T ?
Jelek | Salah | Tidak di baca

Bla...
Bla...

Bla...

Bla...



“Takut menulis?, 

TIDAK…!
hanya saja ...
anda tidak mau 
dengan beragam alasan...”
Muh. Zainal, Uak Center



“Menulis adalah 
sebuah 
keberanian...”

- Pramudya Ananta Toer -



BAGAIMANA 
MEMULAI?



Cari IDE?



WHAT DO 
YOU THINK?



HOW DO YOU WRITE…?



HOW TO DO IT ?



HOW TO DO IT ?
You  Are  Great



Next Step



Tentukan 
Tema

(spesifik)

Tetapkan 
Tujuan

(tersirat)

Rumuskan ide 
pokok atau 

masalah
(Tersirat, dalam 

alur tulisan)

Kembangkan 
tema dan 

pembahasan

Buatlah 
Simpulan. 

IKUTI LANGKAH BERIKUT !



Tulisan 
Selesai 
Bukan?

Tapi 
Perhatikan 
Beberapa Hal



Menentukan 
Tema & Judul

Tidak Sepakat dengan K-13
Penuntun bagi penulis untuk 
memberikan alasan dan argumentasi 
kenapa hal itu bisa terjadi.

(Kritik terhadap pemerintah, alternatif kebijakan 
yang harus diambil, dll)



Menetapkan 
Tujuan & Ide 
Pokok



Sesuaikan dengan jenis TULISANNYA

• Artikel pikiran terhadap sebuah realitas, baik berupa fakta, konsep
atau pendapat tertentu

• News, tulisan non fiksi berdasarkan sebuah peristiwa faktual, 
• Esai, karangan prosa yang membahas suatu masalah secara 

sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya
• Opini, berdasarkan pendapat pribadi penulis
• Feature, tulisan berdasarkan data dan fakta peristiwa aktual, 

namun meterinya 
diseleksi yang lebih menekankan segi human interest



Mengembangkan
Tema & Pembahasan

P-D-K (Pendirian-Dukungan-Kesimpulan) 
P-S-P (Pendapat-Sanggahan-Pendirian)



CARI Referensi
Untuk ketajaman analisis



• Bukan eliminate kata atau 
kalimat
• Sifatnya ringkas atau esensial
• Fokus pada kata 

kunci/tema/topik

Simpulan



TIPS
• Lakukan koreksi puluhan kali. Sekali dua 

kali menulis langsung bagus adalah 
mimpi.

• Jika perlu, minta bantuan teman untuk 
membaca dan mereduksi kesalahan 
bahasa.



Lalu KESULITANNYA di Mana?
• Tidak Tahu mulai dari mana
• Merasa tidak bisa
• Tidak percaya diri tulisannya kurang baik 

sehingga ditertawakan orang
• Pengetahuannya dan wawasan terbatas
• Kemampuan bahasanya kurang baik
• Kurang motivasi 
• Tidak Mau





MULAILAH
MENULIS





http://uaksena.com
@uaksena

Kalau kamu bukan anak raja
dan engkau bukan anak
ulama besar, maka jadilah
Penulis
Al-Ghazali 

Semoga Bermanfaat
Terima Kasih


