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unia tulis menulis kini sudah berkembang luas, menulis bukan dominasi para 

jurnalis atau wartawan. Menulis adalah hak semua orang, sehingga tidak 

mengherankan jika sekarang kegiatan menulis dikategorikan sebagai pekerjaan 

yang bisa mendatangkan uang. Banyak penulis yang menekuninya sebagai mata 

pencaharian.  

Bagi pejabat fungsional yang dalam pekerjaannya menuntut banyak berkomunikasi 

dengan petani, makna tulisan ilmiah populer tidak lagi sekedar untuk menyelesaikan tugas 

memperoleh “kum” atau “point” yang terkait dengan pengembangan profesi sebagai 

pejabat fungsional, akan tetapi lebih dari itu. Tulisan ilmiah populer menjadi ajang 

penyebarluasan informasi, gagasan dan pemikiran untuk diketahui khalayak secara 

meluas. Tulisan merupakan media diseminasi informasi teknologi pertanian yang dapat 

memberikan pencerahan kepada masyarakat luas. 

Persoalannya, banyak orang yang belum mau atau belum mampu menuliskan 

gagasan, pemikiran atau hasil pengkajian ke dalam publikasi populer itu, sehingga tidak 

berfikir untuk menulis.  Akibatnya, banyak gagasan dan pemikiran yang bagus hasil 

penelitian tidak tersampaikan kepada khalayak, karena publikasinya terbatas hanya dalam 

bentuk jurnal atau prosiding yang target/sasarannya terbatas pada komunitas tertentu. 

Buku pedoman, panduan bahkan petunjuk teknis terkait dengan pengetahuan dan 

keterampilan serta motivasi untuk menulis telah banyak beredar di toko buku atau di 

perpustakaan kantor, baik yang diterbitkan oleh institusi maupun lembaga penerbitan 

komersial (publishing house).  Salah satu referensi yang dekat dengan bidang pertanian 

adalah “Sukses Menjadi Penulis Pertanian & Perikanan” yang ditulis AS Somsint (2008)  

nama pena Ahmad Soim sebagai Manging Editor Sinar Tani. Secara formal, Badan Litbang 

Pertanian juga telah menerbitkan Petunjuk teknis Menyusun Tulisan Ilmiah Populer yang 

ditulis Soedjanto dan M Soehardjan (1999).  

D



|   2  
 

Berbagai pelatihan untuk mendukung kemampuan menulis juga sudah sering 

dilakukan, oleh institusi maupun lembaga-lembaga profesi. Pelatihan Teknis Penulisan 

Ilmiah Hasil Penelitian oleh Badan Litbang  sudah dirintis sejak 1997 melalui kerjasama 

Proyek Pembinaan Kelembagaan dan Pengembangan Pertanian dengan Badan Pendidikan 

dan Pelatihan Fungsional Pertanian (BPPFP) Ciawi-Bogor. Salah satu materinya berjudul 

“tulisan ilmiah populer: bagaimana menarik minat pembaca” yang ditulis Adi Widjono 

(1997). Kemudian “Merintis Jalan Menuju Pembuatan Karya Tulis: Suatu Petunjuk Praktis” 

oleh Soenartono Adisoemarto. Pelatihan sejenis terus dilakukan setiap tahun dengan 

penyelenggara dan dukungan dana yang berasal dari berbagai sumber. 

Di luar institusi, wacana yang memotivasi penulisan juga telah berkembang luas 

melalui dunia maya yang dapat akses secara bebas, bahkan kita bisa menjadi member dari 

millis penulisan tersebut. Alamat web dan millis yang menyediakan informasi tersebut, 

antara lain http://www.belajarmenulis.com; http://www.penulishebat.com dan milis 

“penulislepas.com” yang dikelola Jonru.  Penulis juga terinspirasi untuk mengembangkan 

diri melalui tulis menulis ini dengan membuat blog sebagaimana bisa dikunjungi di 

http://menulisyu.wordpress.com. Tidak hanya itu, di toko buku juga kita bisa jumpai buku-

buku motivasi untuk menulis tersebut. 

Jadi persoalan tidak mau atau tidak mampu menulis ilmiah popular bukan terletak 

pada kurangnya dukungan ketersediaan acuan atau panduan menulis dan tidak adanya 

pelatihan. Salah satu keengganan dan ketidak mampuan menuliskan gagasan dan 

pemikirannya dalam publikasi ilmiah populer antara lain karena kurangnya motivasi 

menulis. Hal ini sangat dipengaruhi karakteristik masing-masing individu. Apakah mau 

memanfaatkan kesempatan untuk mengekspresikan pendapatnya, atau 

mengkomunikasikan hasil penelitiannya kepada khalayak melalui tulisan, atau puas 

sebagai penikmat  tulisan orang lain saja.  

Dengan dasar kondisi tersebut, uraian dalam buku ini selain memuat substansi 

teknis penulisan ilmiah populer, bahasan dilengkapi dengan Bab tambahan yang 

mengupas tentang bagaimana menumbuhkan minat menulis. Secara sistematis Buku ini 

memuat 7 Bab, diawali Bab 1 Pendahuluan, kemudian pada Bab 2 menjelaskan apa yang 

dimaksud dengan Karya Ilmiah dan secara mendalam membahas karakteristik Tulisan 

Ilmiah Populer. Pada Bab 3, menguraikan persiapan membuat tulisan ilmiah popular dan 

pada Bab 4 mulai menulis dengan penuh percaya diri.  

Uraian yang memuat kiat menumbuhkan minat untuk menulis disajikan pada Bab 5 

yang isinya antra lain mengungkap gambaran kejadian yang sering dialami ketika kita 
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akan membuat tulisan. Misalnya “Ada semangat tetapi tidak punya ide, bagaimana 

mengatasinya?”, dst. Pemaparan, diakhiri dengan Bab 6 sebagai penutup dan Bab 7 

menampilkan daftar bacaan yang dikutip materinya untuk tulisan ini. 

Dalam akhir bahasan pada buku ini, dilampirkan satu tulisan ilmiah populer yang 

diterbitkan dalam media publik (tabloid/Koran) sebagai contoh.   


