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  Kiat Menumbuhkan Minat Menulis  

 
 
 
 

enulis itu ekspresi diri, menulis itu menyenangkan, menulis itu bisa menghasilkan 

uang, dan menulis adalah bagian dari kehidupan kita. Namun sayang, masih 

banyak orang yang menganggap bahwa menulis itu sulit.  

Salah satu dugaan kurangnya motivasi seseorang untuk menulis adalah karena belum 

diketahuinya manfaat dari kegiatan menulis itu, sehingga pertanyaan pertama yang harus 

dilontarkan kepada diri seindiri adalah: “ apa manfaatnya bagiku? “ 

Apa manfaatnya bagiku? 

Teori Ambak (apa manfaatnya bagiku) tersebut menjadi bahasan inti yang diungkap 

dalam Quantum Learning oleh Bobbi DePorter dan Mike Hernachi yang terjemahannya ditulis 

Alwiyah Abdurahman (2002). Intinya, mengarahkan bahwa segala sesuatu yang ingin Anda 

kerjakan harus menjanjikan manfaat bagi Anda.  

Mengetahui manfaat dari sesuatu yang akan dikerjakan (dalam hal ini menulis) akan 

menjadi salah satu dorongan (motivasi) untuk mulai mengerjakan pekerjaan itu. Manfaat akan 

dirasakan jika tujuan membuat tulisan ditetapkan secara jelas dari awal. Disamping itu Ambak 

akan memberikan kekuatan untuk membuat diri anda termotivasi untuk mencapai tujuan Anda, 

mengetahui langkah-langkah untuk menumbuhkan minat dalam segala sesuatu, mengetahui 

tentang seluk beluk belajar aktif dan meningkatkan kualitas hidup Anda. 

Dalam hubungan dengan motivasi menulis karya ilmiah populer, dapat dikemukakan 

tujuan menulis  antara lain : 

(1) Sebagai media untuk berbagi ilmu/wawasan/pengetahuan penyampaian gagasan, 

pikiran sendiri, maupun  diperoleh dari hasil pengkajian/penelitian kepada khalayak. Jika 

karya tulis ilmiah penyebarannya terbatas pada komunitas ilmuwan tertentu secara 

terbatas, maka tulisan ilmiah populer dapat menjangkau sasaran public lebih luas. 
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(2) Bagi Anda yang berprofesi sebagai pejabat fungsional (peneliti, penyuluh, dosen, guru 

atau sejenisnya), tulisan ilmiah menjadi unsur pengembangan profesi untuk kenaikan 

jabatan pangkat. Untuk hal ini diatur melalui Peraturan Pemerintah terkait, yang dikenal 

dengan kredit point. Perolehan poin nilai angka kredit bagi pejabat fungsional tersebut 

menjadi dasar untuk kenaikan pangkat dalam jabatannya. 

(3) Menulis adalah pekerjaan gampang dan berduit (Somsint, 2008). 

(4) Tulisan dapat dijadikan media berdakwah  

(5) Untuk menghibur diri sendiri (sebab menulis ternyata bisa juga digunakan untuk self 
therapy seperti mengatasi stress dan sebagainya), dan  

(6) Untuk aktualisasi diri. 

Tujuan manakah yang sesuai dengan hati nurani Anda?  

Anda tidak perlu terpaku dengan empat tujuan ini karena pada dasarnya tujuan menulis 

itu hanya Anda sendirilah yang tahu. Dengan mengetahui tujuan Anda menulis, akan 

mendorong tumbuhnya motivasi menulis. Ide akan datang, dan “umur menulis” juga akan 

makin panjang (Jonru, 2010). 

Sebagai sosok professional tidak pelak lagi harus memiliki keterampilan dinamis sesuai 

kebutuhan lingkungan kerjanya, yang tentunya berkembang seirama dengan perubahan-

perubahan dan kemajuan zaman. Dan kunci untuk menguasai kemampuan yang dinamis itu 

adalah belajar terus menerus (Tanri Abeng, 1997). 

Ada Semangat Tapi Tidak Ada Ide Menulis, Bagaimana 
Mengatasinya? 

Ini persoalan berikutnya ketika kita dihadapkan pada keinginan untuk menulis. 

Seringkali keinginan menulis ada, tetapi bingung apa yang mau ditulis?  Persoalan tersebut 

tidak saja menghinggapi perasaan pemula. Penulis yang sudah biasa menulispun terkadang 

mengalami dan merasakan persoalan tersebut. Bedanya untuk penulis senior, perasaan 

tersebut segera dapat diatasi. Sementara bagi pemula persoalan tersebut dapat mengakibatkan 

putus asa. 

Bagaimanakah jalan keluarnya? 
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Ada banyak saran dari pakar penulisan untuk mengatasi persoalan tersebut. Kekuatan 

Ambak dapat memberikan dorongan untuk berupaya menggali ide tersebut. Dalam urusan tulis-

menulis ide merupakan hal utama. Karena logikanya tanpa ada ide mana mungkin ada tulisan. 

Tapi, percayakah Anda kalau ‘ide’ merupakan hal abstrak yang bisa datang tanpa dikira-kira?. 

Saat Anda mengatakan tidak bisa menulis dan Anda diam saja, maka selamanya Anda 

t€idak akan bisa menulis. Langkah pertama agar Anda bisa menulis ialah mulailah menulis. 

Saya bingung mau menulis apa? Bagi yang belum biasa menulis, memulai sebuah 

tulisan adalah sesuatu yang berat. Namun ini harus Anda lakukan jika ingin bisa menulis. Anda 

harus mulai menulis.  

Untuk latihan, Anda tidak perlu menulis sesuatu yang baru. Cobalah Anda menulis 

dengan cara mencontek tulisan orang lain dulu. Anda cari tulisan orang lain yang kira-kira kita 

senangi isinya dan kekmudian tulis ulang seluruh tulisan itu. Ini bukan untuk publikasi, tetapi 

sekedar untuk latihan saja. Ini adalah trik ampuh agar Anda mau memulai menulis. Setelah 

Anda mencoba menulis ulang tulisan orang lain secara berulang-ulang maka otak dan tubuh 

Anda sudah mulai terbiasa menulis. 

Terbiasa Menulis 

"Terbiasa Menulis" adalah pintu gerbang menuju dunia tulis menulis. Inilah langkah awal 

yang akan mendorong menjadi penulis handal. Ini adalah langkah sederhana dan bisa dilakukan 

oleh siapa pun. Maka tidak ada alasan untuk tidak melakukan hal ini, sebab langkah ini mudah 

dan membawa manfaat yang besar. 

Carilah bahan-bahan tulisan dari berbagai sumber, seperti majalah, buku, artikel di 

internet, koran, dan sebagainya. Carilah tulisan yang menarik dan tulis ulang. Menulis ulang 

bukan hanya agar Anda pandai menulis, tetapi manfaat lainnya Anda akan menyerap ilmu dari 

bacaan yang Anda baca menjadi lebih baik. Ini juga akan menjadi bekal bagi Anda supaya 

menjadi penulis handal. 

Jika Anda tidak mau memulai latihan sederhana ini, berarti Anda tidak serius ingin 

belajar menulis. Mungkin Anda berpikir bahwa latihan ini tidak akan membawa manfaat bagi 

Anda. Saya sudah membuktikannya, saya sudah menulis ratusan artikel dan puluhan ebook. 

Saya dimulai dengan latihan menulis tulisan orang lain. 
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Latihan ini adalah suatu pembiasaan atau membentuk pola kebiasaan baru bagi otak 

dan tubuh Anda. Kebiasaan akan memberikan kekuatan luar biasa untuk kemampuan Anda. 

Adalah benar jika ada orang yang mengatakan "bisa karena biasa". Coba Anda pikirkan, Anda 

begitu pandai, otomatis, dan tanpa berpikir saat memindahkan persneling mobil Anda. Padahal 

saat mulai belajar hal ini sangat sulit. Tetapi karena saat ini Anda sudah terbiasa, maka 

semuanya menjadi mudah. 

Intinya ialah, biasakan menulis. Apa pun isi tulisan Anda, pokoknya biasakan dulu 

menulis. Jika Anda tidak mau membiasakan diri menulis, jangan mimpi ingin menjadi penulis. 

Gunakan Kreativitas Anda  

Di dunia ini tidak ada yang benar-benar baru. Yang ada adalah perubahan dari yang 

sudah ada sebelumnya. Begitu juga dalam dunia tulis menulis. Tidak ada tulisan yang baru, 

semuanya adalah perubahan, tambahan, gubahan, atau penyederhanaan dari tulisan-tulisan 

yang sudah ada. 

Anda boleh mengubah tulisan yang sudah ada selama tidak melanggar hak cipta. Yang 

tidak boleh adalah menjiplak (plagiat) tulisan orang lain. Namun jika Anda mengubah tulisan 

orang lain menjadi lebih baik, maka itu tidak menjadi masalah. 

Selain mengubah tulisan yang sudah ada, Anda juga bisa menentang tulisan yang sudah 

ada. Anda bisa membuat tulisan baru yang melawan tulisan yang sudah ada. Bukankah ini cara 

mudah mendapatkan ide tulisan? Untuk bisa menulis dengan mudah, Anda harus lebih kreatif. 

Anda harus melatih kreativitas Anda jika ingin sukses dalam dunia tulis menulis.  

Ada anggapan bahwa salah satu syarat untuk jadi orang sukses adalah menghilangkan 

kebiasaan menggantungkan diri pada orang lain. Ketika seseorang masih sering 

menggantungkan dirinya pada orang lain, tidak mandiri, rasa takut sendiri, dan sebagainya 

yang pada intinya tidak punya ketetapan hati sendiri, maka orang itu tidak akan bisa 

mengeluarkan semua potensi yang dimilikinya. Dia akan takut atau minder untuk berekspresi 

tanpa ada orang lain di sekitarnya. Dan ini merupakan hal yang tabu untuk sukses karena 

terkadang sebuah kesempatan bisa saja muncul ketika Anda sendirian. Dan jika Anda 

melewatkan kesempatan itu hanya karena orang-orang di sekitar Anda tidak mendukung Anda, 

mungkin saja Anda telah melewatkan kesempatan terbesar dalam hidup Anda. 
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Dengan demikian, maka menggantungkan motivasi pada orang lain (termasuk orang 

yang paling dekat sekalipun seperti sahabat, suami, istri, orang tua, dan anak), merupakan 

salah satu penyakit yang bisa menghalangi sukses. 

Bagaimana Mengatasi Kemandegan Menulis 

Mandeg atau buntu dalam menulis sering dialami penulis pemula. Penulis-penulis baru 

yang “nafasnya” kurang panjang sering kali terjebak dalam kondisi ini. Namun, tidak perlu 

khawatir. Karena sebenarnya yang mati itu bukan idenya, apalagi raganya, tapi hanya gairah 

atau semangatnya saja. Biasanya, hilangnya semangat itu terjadi ketika sang penulis 

kehilangan tujuan dalam menulis. Nah, kehilangan tujuan ini pasti akan meningkat menjadi 

kehilangan motivasi. Jika dua hal ini sudah hilang, maka dapat dipastikan produktivitas dalam 

menulis juga akan mandek. Bagaimana bisa seseorang menulis jika dia sudah kehilangan 

tujuan? Terlebih jika motivasinya juga ikut memudar. Maka motivasi untuk mencari tujuan tadi 

juga tidak ada lagi. 

Maka, untuk menghadapi kondisi ini, setiap penulis diharapkan mampu mendefinisikan 

dan mempertegas lagi tujuan utamanya dalam menulis sebagaimana telah dikemukakan 

sebelumnya. Jangan biarkan kemandekan itu menghalangi Anda untuk menulis. Bahkan justru 

jadikan kemandekan itu sebagai ide awal untuk menulis. Salah satu trik yang dapat dilakukan 

untuk mengatasi kemandegan dalam menulis adalah menerapkan kiat menulis bebas. 

Kiat Menulis Bebas 

Secara umum, konsep menulis bebas mengedepankan niat atau semangat untuk 

menulis. Jadi, jika Anda sudah punya semangat menulis, Anda sebetulnya sudah punya modal 

yang sangat penting.  

Misalnya:  “Saya bingung nih, mau nulis apa. Apa yang harus saya tulis, ya? Kenapa ide 

sama sekali tidak muncul? Padahal kemarin saya ada ide, lho. Kenapa sekarang idenya hilang 

tak berbekas? Kenapa? Kenapa saya jadi blank begini?…..” Berdasarkan pengalaman dan 

orang-orang yang sudah mengaplikasikan kiat menulis bebas, dari tulisan semacam di atas ide 

akan memancar dengan sendirinya. 

Lupakan dulu aturan-aturan tentang penulisan dan teori-teori baku. Ekspresikan dulu 

spontanitas dan letupan-letupan pikiran yang ada pada saat itu. Pada tahapan ini, Anda tidak 
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perlu mempermasalahkan semua teori tersebut bahkan Anda tidak perlu memeriksa dulu tulisan 

Anda. 

Mungkin Anda akan bertanya kenapa kita tidak memeriksa tulisan kita sejak tahap 

pertama ini? Bukankah akan lebih efisien? Memang jika kita mementingkan efektifitas itu 

merupakan langkah yang tepat. Namun, terkadang ketika kita memeriksa tulisan di tengah 

proses pertama ini, justru akan menghambat ide-ide yang juga muncul karena terganggunya 

ritme menulis kita. Hasilnya adalah kemandekan-kemandekan dan berdampak berkurangnya 

semangat menulis. Jadi, daripada kita malah justru berhenti menulis karena mandek, lebih baik 

tunda dulu memeriksa tulisannya. 

Setelah semua tertuang di kertas, beristirahatlah untuk menyegarkan lagi pikiran Anda. 

Nanti ketika pikiran kembali rileks dan siap diajak “kerja” kembali, barulah mulai memeriksa 

tulisan Anda tadi. 

Pada tahapan inilah Anda mulai kembali menggunakan semua teori yang Anda ketahui 

tentang penulisan seperti melihat kepaduan dari tiap kalimat, tanda baca, ejaan-ejaan, dan ide 

besar tulisan Anda sendiri. Karena mungkin saja pada tahapan ini Anda akan melihat bahwa 

justru tulisan Anda memiliki dua ide besar yang bisa dipisah untuk menjadi tulisan yang 

berbeda. Hal yang menguntungkan bukan? Jadi Anda tidak kesulitan untuk menulis tulisan 

Anda selanjutnya. 

Cara menulis secara dua tahap ini pada dasarnya hanya langkah awal bagi Anda untuk 

menemukan ritme menulis Anda sendiri. Pada nantinya ketika Anda sudah lebih mahir, Anda 

tidak perlu terpaku lagi dengan kiat ini. Anda bisa mengedit tulisan Anda di tengah-tengah 

proses menulis jika memang hal ini ternyata tidak mengganggu lagi bagi Anda. Jadi silahkan 

memulai menulis dan tidak perlu ragu lagi. Karena sejatinya kita tidak perlu menjadi ahli untuk 

memulai tapi kita perlu memulai untuk menjadi ahli. 

Mandeg menulis, blank, tak tahu harus menulis apa, banyak ide tapi bingung bagaimana 

cara menuangkannya menjadi tulisan, dan seterusnya? Itu semua adalah penyakit paling kronis 

dalam menulis. Atasi persoalan tersebut dengan cara menerapkan kiat menulis bebas. Insya 

Allah, semua masalah seperti itu akan hilang. Anda akan bisa menulis secara lancar selancar-

lancarnya! 

Kiat menulis bebas itu didukung teori penggunaan otak kanan dan otak kiri. Intinya 

kektika dituntut untuk menulis maka gunakan  “Otak Kanan Dulu Baru Otak Kiri”. 
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Kiat Menulis Bebas = Kembali ke Fitrah Manusia 

Saya yakin Anda semua sudah paham, bahwa otak manusia memiliki dua belahan, yakni otak 

kanan dan otak kiri. 

    * Otak kanan = menyukai spontanitas, penuh kebebasan, tanpa aturan. 

    * Otak kiri = sistematis, runut, penuh pertimbangan. 

Secara naluriah, sebenarnya setiap manusia sudah “diprogram” oleh Tuhan untuk 

menggunakan otak kanan dulu baru otak kiri, DALAM HAL APAPUN. 

Secara hukum alam, kita para manusia ini memang terbiasa mengerjakan apapun dengan otak 
kanan dulu baru otak kiri. Spontan dulu baru mikir-mikir. Ini adalah hukum alam, sangat sesuai 
dengan fitrah manusia. 

Masalahnya: Dalam menulis kita justru melawan hukum alam. Kita melakukan hal-hal yang 
tidak sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia! 

Kita mulai menulis dengan berbagai macam pikiran dan pertimbangan: 

    * Tulisan ini nanti jadinya bagus tidak ya? 

    * Bagaimana kalau hasilnya jelek? 

    * Bagaimana kalau nanti tulisan ini diejek oleh orang lain? 

    * Bagaimana kalau tulisan ini tidak sesuai dengan tata bahasa dan ejaan yang berlaku? 

    * Kalau tulisan ini saya kirim ke Kompas, dimuat enggak ya? 

    * Saya ingin membuat tulisan sebagus tulisan Andrea Hirata. Tapi bagaimana kalau tulisan 

saya nantinya tidak bagus, jauh dari kualitas Andrea Hirata? 

    * Dan seterusnya! 

Dengan kata lain, belum apa-apa kita sudah pakai otak kiri! Padahal, hukum alam justru 

mengajarkan kita untuk menggunakan otak kanan dulu baru otak kiri. Ini berlaku dalam hal 

apapun, termasuk dalam MENULIS. 

Maka, ketika saya belakangan ini rajin memasyarakatkan KIAT MENULIS BEBAS kepada teman-

teman penulis, itu didorong oleh keinginan saya agar para penulis kita kembali ke fitrahnya, 

kembali ke hukum alam dalam hal menulis. 

Memang, kecenderungan kita untuk MELAWAN HUKUM ALAM ketika menulis sedikit banyaknya 

dipengaruhi oleh sistem pendidikan kita di sekolah. Sejak kecil, kita diajarkan oleh Guru Bahasa 

Indonesia bahwa menulis harus pakai kerangka karangan, harus mematuhi EYD, harus taat 
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pada tata bahasa, dan seterusnya dan seterusnya. Ajaran seperti ini membuat kita berpikir 

bahwa menulis itu rumit, membingungkan, dan sulit untuk dipraktekkan. 

Padahal sebenarnya, menulis itu sangat gampang! (seperti kata Arswendo Atmowiloto pada 

bukunya “Mengarang Itu Gampang!”). Bagaimana caranya agar gampang? Ya tentu saja 

dengan KEMBALI KE HUKUM ALAM. Kikislah habis “aliran sesat” yang diajarkan oleh guru kita di 

sekolah dulu. Mulai sekarang, menulislah dengan otak kanan dulu baru otak kiri. 

Bagaimanakah Cara Menulis Bebas Tersebut? Kiat menulis bebas caranya adalah sebagai 

berikut: 

Tahap ke-1: Otak Kanan: 

Mulailah menulis secara spontan. Apapun yang muncul di pikiran Anda, langsung ditulis 

saja. Bahkan ketika Anda bingung harus menulis apa, coba tulis saja: 

    “Saya bingung nih, mau nulis apa. Apa yang harus saya tulis, ya? Kenapa ide sama sekali 

tidak muncul? Padahal kemarin saya ada ide, lho. Kenapa sekarang idenya hilang tak berbekas? 

Kenapa? Kenapa saya jadi blank begini?…..” 

Apa susahnya menulis seperti itu? 

Tentu saja Anda tidak harus menulis persis seperti kalimat-kalimat yang saya tulis. Itu hanya 

contoh untuk menjelaskan bahwa menulis bebas itu SANGAT MUDAH. Oke? 

Ketika menulis bebas tersebut, HILANGKAN SEMUA BEBAN PIKIRAN ANDA. 

Ya, SEMUANYA. Jadi apapun itu yang menghantui Anda ketika menulis, yang membuat tangan 

Anda berhenti menulis, yang membuat Anda bengong dan kembali blank atau bingung harus 

menulis apa lagi, LUPAKAN ITU SEMUA. BUANG JAUH-JAUH. 

Yang tak kalah penting: Jangan diedit atau direvisi sebelum selesai. 

Walau tulisan Anda kacau balau, kalimatnya ngelantur ke sana ke mari, banyak salah ketik, 

atau Anda merasa tulisan tersebut sangat jelek, membosankan dan tak ada bagus-bagusnya, 

bahkan bila banyak kalimat yang berisi kata-kata vulgar, berbau SARA, membuka aib, dan 

seterusnya, BIARKAN SAJA. Jangan diedit atau direvisi dulu. Lanjutkan saja proses menulis 

Anda hingga semua ide tertuang dalam bentuk tulisan. 

Kenapa tidak boleh diedit? Sebab begitu Anda mulai mengedit, maka itu akan menjadi sumber 

kemandegan yang baru.  
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Tahap ke-2: Otak Kiri: 

Setelah tahap ke-1 selesai, diamkan dulu naskah Anda sekitar satu atau dua hari. Atau 

kalau buru-buru, satu atau dua jam cukup deh. Lalu baca lagi tulisan tersebut. Kini, mulailah 

MEREVISI dengan otak kiri. Buatlah tulisan tersebut menjadi lebih bagus. Bila ada salah ketik, 

saatnya diperbaiki. Bila topiknya melebar ke mana-mana, saatnya difokuskan ke tujuan semula. 

Bila Anda merasa tulisannya kurang menarik, kini saatnya dibuat lebih menarik. Dan seterusnya 

dan seterusnya. 

“Bagaimana cara merevisi? Apa saja yang harus saya edit?” 

Caranya: 

Edit atau revisi saja tulisan tersebut semampu Anda. Tidak ada patokan bagian mana yang 

harus direvisi atau bagaimana cara mengeditnya dan seterusnya. Pokoknya edit dan revisi saja 

semampu Anda. Yang penting Anda merasa bahwa hasil editing atau revisi tersebut membuat 

tulisan Anda lebih bagus dari sebelumnya. Itu saja. Titik. 

Hasil Otak Kanan = Draft (atau Ruang Privat) 

Tahap pertama adalah Tahap Otak Kanan. 

Pada tahap otak kanan ini, tulisan yang dihasilkan adalah DRAFT. Atau meminjam istilah 

Hernowo, tulisan hasil otak kanan adalah untuk konsumsi ruang privat. Atau bahasa 

gamblangnya, “Ini adalah tulisan untuk diri Anda sendiri. Bila misalnya Anda hendak mengirim 

tulisan ke Kompas, bukan draft atau hasil otak kanan tersebut yang Anda kirim.” 

Tahap kedua adalah Tahap Otak Kiri. 

Pada tahap inilah, Anda merevisi atau mengedit draft tersebut. Setelah jadi, setelah tulisannya 

menjadi bagus dan sesuai harapan Anda, barulah tulisan tersebut diarahkan ke tujuan semula. 

Bila sejak awal tulisan itu hendak Anda kirim ke Kompas, maka kini saatnya Anda mewujudkan 

rencana tersebut. 

Meminjam istilah Pak Hernowo, hasil tulisan dengan otak kiri adalah untuk ruang publik. 

Maksudnya, ini adalah hasil tulisan yang akan Anda PUBLIKASIKAN. 

Tulisan-tulisan yang Anda baca di koran, majalah, tabloid, buku, bulletin, jurnal, dan 

seterusnya, semua itu BUKANLAH tulisan yang sekali tulis langsung jadi. Semua tulisan itu 

pastilah hasil dari draft 1, lalu direvisi menjadi draft 2, draft 3, draft 4, dan seterusnya. Ketika 
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ada tulisan yang dimuat di sebuah koran, bisa saja itu adalah tulisan yang telah melewati 

sepuluh atau dua puluh editing atau revisi. 

Karena itu, bila Anda hendak membuat tulisan yang sekali tulis langsung sebagus tulisan yang 

dimuat di koran atau majalah, maka ini adalah pemikiran yang keliru. 

Jadi, sebenarnya tidak masalah bila di tahap awal tulisan Anda masih jelek, masih berantakan, 

masih kacau balau. Sebab setelah draft awal selesai, Insya Allah Anda masih punya kesempatan 

untuk merevisinya agar menjadi bagus dan sesuai harapan Anda. 

Kiat Menulis Bebas = Cocok untuk Jenis Tulisan apapun 

Tulisan jenis apapun yang Anda tulis, semuanya cocok untuk ditulis dengan kiat menulis bebas. 

Cerpen, artikel, opini, memoar, karangan ilmiah, skripsi, esai, resensi, puisi, novel, skenario 

sinetron, berita, dan seterusnya. Pokoknya tulisan apapun itu, semua cocok! 

Jadi jangan berpikir bahwa kiat menulis bebas hanya cocok untuk tulisan tertentu. Semua cocok 

deh pokoknya! Kalau tidak percaya, coba simak subjudul berikut ini. 

    “….apapun itu yang bisa menghantui Anda ketika menulis, yang membuat tangan 

Anda berhenti menulis, yang membuat Anda bengong dan kembali blank atau bingung harus 

menulis apa lagi, lupakan itu semua. buang jauh-jauh.” 

Hal-hal lain yang juga membuat Anda mandeg dalam menulis, atau setidaknya 

memperlambat proses penulisan Anda). 

Contoh 1: Kerangka Karangan: 

Anda menulis dengan didahului oleh pembuatan kerangka karangan atau outline, atau 

apalah itu namanya. Maka tulislah naskah Anda dengan cara seperti ini: 

(1) Dengan asumsi bahwa Anda memang butuh kerangka karangan, awali proses 

penulisan Anda dengan membuat kerangka karangan.  

(2) Setelah itu, mulailah menulis. Menulislah secara bebas, spontan, sesuka Anda. 

Hilangkan semua beban dari pikiran Anda. Lupakan dulu semua teori, kiat menulis, dan 

seterusnya. Pokoknya menulislah sesuka-suka Anda. 

Termasuk kerangka karangan yang telah Anda buat tadi, silahkan lupakan dulu. Jangan 

diingat-ingat. Jangan sampai Anda dibayang-bayangi oleh makhluk yang bernama kerangka 

karangan tersebut. Lupakan dia untuk sementara. Oke? 
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(3) Setelah semua ide berhasil dituangkan ke dalam tulisan, barulah kerangka karangan 

tadi dilirik lagi. Silahkan sekarang Anda mencocokkannya dengan tulisan yang telah dibuat. 

Cara mencocokkannya lebih kurang sama seperti ibu-ibu yang mencocokkan check list 

daftar belanjaan dengan barang-barang yang telah dia beli di mall. Ingat contoh tentang ibu-

ibu di atas. Begitulah caranya. 

Contoh 2: Jumlah Halaman: 

Katakanlah Anda hendak mengirim naskah cerpen ke Koran A. Lalu oleh Koran A, dibuat 

aturan bahwa naskah opini hendaknya sepanjang 6 sampai 8 halaman kuarto, ketik 1,5 spasi, 

dan seterusnya. 

Maka ketika menulis, awalilah dengan spontan atau menulis bebas. Lupakan dulu aturan 

dari Koran A tersebut. Tuliskah sepanjang-panjangnya, tidak peduli berapa halaman pun itu. 

Setelah selesai, baru deh masuk ke tahap otak kiri. Sekaranglah saatnya Anda mengingat lagi 

aturan dari Koran A tersebut. Revisilah naskah Anda sehingga dia menjadi sekitar 6 atau 8 

halaman kuarto, ketik 1,5 spasi. 

Contoh 3: Kualitas Tulisan 

Anda ingin membuat tulisan yang benar-benar bagus, menarik, dan menggugah 

perasaan para pembaca. Anda tidak ingin membuat tulisan yang standar bahkan jelek. Maka 

ketika menulis, Anda dihantui oleh keinginan seperti ini. Anda selalu berpikir, “Hasilnya nanti 

bagus enggak, ya?” 

Karena dihantui seperti itu, Anda jadi mandeg. Maka kembalilah ke kiat menulis bebas. 

Mulailah menulis secara spontan. Lupakan saja dulu keinginan Anda tersebut. Walau Anda 

merasa hasil menulis spontan itu sangat jelek, tak ada bagus-bagusnya dan seterusnya, biarkan 

saja. Terus saja menulis. Setelah selesai, baru deh masuk ke tahap otak kiri. Saatnya Anda 

merevisi tulisan tersebut sehingga menjadi lebih bagus, menarik dan menggugah para 

pembaca. 

kiat menulisContoh 4: Kaidah-kadiah pada tulisan ilmiah 

Tulisan ilmiah penuh oleh kaidah-kaidah yang membatasi kita dalam menulis. Bila kita 

langsung memikirkan dan memperhatikan kaidah-kaidah tersebut ketika menulis, maka dapat 

dipastikan bahwa masalah mandeg akan muncul. Karena itu, coba terapkan kiat menulis bebas. 

Menulislan secara spontan, lupakan dulu kaidah-kaidah tersebut. Setelah selesai, baru deh 
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masuk ke tahap otak kiri. Saatnya Anda merevisi tulisan dengan cara menerapkan kaidah-

kaidah yang berlaku pada penulisan karya ilmiah. 

Contoh 5: Referensi Data 

Pada jenis tulisan tertentu (misalnya esai atau karangan ilmiah), referensi data 

pendukung sangat penting. Nah, banyak penulis yang mandeg karena mereka mencari data 

sambil menulis. Ini cara yang salah! Saran saya, terapkan saja kiat menulis bebas. Mulailah 

menulis secara spontan. Lupakan dulu semua data pendukung yang Anda butuhkan. Katakanlah 

Anda hendak menulis data tertentu tapi lupa-lupa ingat (seperti judul lagu Kuburan). Maka tulis 

saja seperti contoh berikut: 

    “Berdasarkan data penelitian lembaga …. tahun ….., jumlah penduduk miskin di 

Jakarta pada tahun 2006 adalah sebanyak …. orang. Bahkan Bapak …., seorang pakar Ekonomi 

moneter berpendapat bahwa…… (dikutip dari Majalah Tempo edisi …….).” 

Tidak masalah bila masih titik-titik seperti itu. Toh itu baru draft. Setalah tahap otak 

kanan selesai, atau setelah semua ide tertuang di dalam tulisan, maka selanjutnya Anda masuk 

ke tahap otak kiri. Pada saat itulah Anda bebas mencari data, melengkapi titik-titik tersebut 

dengan data yang relevan. 

Contoh 6: Dikejar Deadline 

Anda mungkin diperintahkan oleh Bos untuk membuat tulisan dan harus jadi dalam 

waktu satu jam dari sekarang. Maka, Anda pun menulis sambil dihantui oleh deadline. Anda 

selalu khawatir, “sudah satu jam belum ya?” 

Saran saya, cobalah menulis secara spontan saja. Lupakan saja deadline dari bos 

tersebut. Kosongkan pikiran Anda dari rasa khawatir. Menulislah seolah-olah deadline tidak ada. 

Tapi tentu saja, Anda harus berpikir bahwa tulisan ini harus selesai SESEGERA MUNGKIN. 

Dengan cara ini, insya Allah Anda akan bisa lebih lancar dalam menulis. Dan kemungkinan 

besar Anda bisa menyelesaikan tulisan tersebut sebelum deadline tiba. 

Contoh 7: Beban Psikologis 

Ketika baru mulai menulis, Anda langsung berpikir, “Nanti tulisannya bagus enggak, ya? 

Bagaimana kalau diejek orang? Bagaimana kalau ditolak oleh majalah? Bagaimana kalau setelah 

saya muat di blog, tak ada orang yang mengomentari tulisan ini? Bagaimana kalau… bla… bla… 

bla….” 
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Bila pikiran-pikiran seperti itu menghantui Anda, sadarilah itu hanya PERASAAN ANDA. 

Anda membayangkan hal-hal yang sebenarnya BELUM TERJADI. Tentu sangat konyol bila kita 

terlalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi, padahal itu BELUM TENTU terjadi! 

Maka saran saya, langsung saja menulis, lupakan semua beban psikologis yang 

menghantui pikiran Anda tersebut. Menulislah secara spontan. Gunakan dulu otak kanan Anda. 

Setelah selesai dalam bentuk draft, saatnya Anda boleh memikirkan lagi semua beban 

psikologis tersebut. Bila misalnya Anda khawatir tulisan tersebut akan diejek orang, maka 

revisilah naskah itu sebagus mungkin. Kalau sudah bagus, tentu KEMUNGKINAN untuk diejek 

oleh orang lain menjadi lebih kecil. 

Contoh 8: Tata Bahasa, EYD, Kiat & Teori Penulisan 

Anda mungkin pernah berpikir ketika menulis, pikiran Anda penuh oleh teori penulisan, 

kiat penulisan, tata bahasa, dan seterusnya. Dan ini tentu membuat Anda mandeg menulis. 

Sarannya, lupakan dulu semua itu! Mulailah menulis dengan spontan, semau-mau Anda. 

Gunakan dulu otak kanan Anda. Semua teori dan kiat serta aturan penulisan itu, silahkan 

lupakan dulu. 

Setelah selesai dalam bentuk draft, baru semua teori, kiat dan aturan tersebut diingat-

ingat lagi. Sekarang saatnya pakai otak kiri. Revisilah tulisan Anda agar sesuai dengan teori, 

aturan dan kiat yang sudah Anda pelajari tersebut. 

Satu hal yang perlu Anda ketahui: Teori, kiat dan aturan dalam menulis bisa dipelajari 

sambil jalan. Anda tidak harus menguasai semuanya sebelum mulai menulis. Justru dari praktek 

menulislah, Anda akan menjadi makin mahir, makin ahli, dan makin mudah dalam memahami 

teori, kiat dan aturan penulisan yang ada. “Anda tidak harus menjadi ahli untuk memulai, tapi 

Anda harus memulai untuk menjadi Ahli,”  

Kiat Menulis Bebas = Alat Bantu Belaka 

Bila Anda baru belajar menulis, dan menerapkan kiat menulis bebas pun terasa masih 

sangat sulit, maka Anda bisa dianalogikan seperti seorang anak SD atau TK yang baru belajar 

membaca. 

Pada kondisi seperti ini, “kiat menulis bebas” bisa disebut sebagai ALAT BANTU yang 

ditujukan bagi Anda yang masih sangat pemula dalam menulis. Dengan alat bantu ini maka 
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orang yang paling pemula pun diharapkan bisa menulis secara lancar selancar-lancarnya, tanpa 

mandeg atau mentok sama sekali. 

Tapi Anda juga tentu paham bahwa keahlian apapun akan bisa diasah melalui PRAKTEK. 

Semakin sering menulis, maka Insya Allah keterampilan Anda dalam menulis pun makin 

terasah. Sama seperti seseorang yang belajar menyetir mobil. Awalnya terasa sulit, sering 

nabrak, dan seterusnya. Tapi semakin sering menyetir, dia makin mahir mengenderai mobil. 

Maka, keahlian menulis yang Anda miliki akan makin terasah, Anda akan makin terampil 

atau mahir menulis, bila Anda semakin sering praktek menulis. 

Dan bila Anda sudah sampai pada tahap MAHIR atau AHLI, mungkin KIAT MENULIS 

BEBAS tidak terlalu relevan lagi bagi Anda. Anda mungkin bisa menulis dengan lancar walau 

sambil sesekali mengedit tulisan yang baru saja Anda ketik, misalnya. Terus terang, saya pun 

sering seperti itu :) 

Tapi selama “pelanggaran” yang Anda lakukan terhadap kiat menulis bebas ini tidak 

membuat Anda mandeg menulis, atau justru membuat Anda makin lancar menulis, maka 

silahkan lanjutkan “pelanggaran” tersebut. 

Kenapa? Sebab kita tibak boleh memperlakukan kiat menulis bebas ini sebagai sebuah 

kitab suci yang tak terbantahkan. Dia hanyalah alat bantu. Sebagai alat bantu, kita hanya 

membutuhkannya bila dia memang benar-benar bisa membantu pekerjaan kita. Bila dia justru 

mempersulit pekerjaan kita, lantas buat apa dipakai? 

Dan dalam menerapkannya pun, fleksibel sajalah. Jangan terlalu kaku. Seperti yang 

saya jelaskan di atas: Tidak mematuhi kiat ini secara seratus persen bukanlah masalah. Yang 

penting Anda tetap dapat lancar dan nyaman dalam menulis. 

Kiat Menulis Bebas = Untuk Dipraktekkan, Bukan untuk Dibaca atau Dihafal Belaka 

“Silahkan langsung dipraktekkan. Kiat menulis bebas itu bukan untuk sekadar dibaca atau 

dihafal.. Sebab Anda baru bisa merasakan dampak dan kedahsyatannya bila kamu mencobanya 

langsung. Oke?” 

Jadi bagi anda yang masih bingung juga setelah membaca tulisan ini, ayo lansgung 

dipraktekkan saja. Silahkan langsung menulis! 

(Sintesis tulisan dari Quantum Learning dan milis penulislepas.com) 


