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MENGAPA MINAT MENGAPA MINAT 
MENULIS RENDAH?MENULIS RENDAH?

BudayaBudaya lisanlisan bukanbukan tulisantulisan..
PerluPerlu extra effort extra effort padahalpadahal kontrakontra
prestasiprestasi tidaktidak secepatsecepat dibandingdibanding
mengajarmengajar..
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TidakTidak adaada insentifinsentif daridari kantorkantor..
RendahnyaRendahnya minatminat penelitianpenelitian dandan
publikasipublikasi hasilhasil penelitianpenelitian..
TidakTidak tahutahu bagaimanabagaimana caranyacaranya menulismenulis
artikelartikel, , bukubuku, , dandan karyakarya ilmiahilmiah. . 

BAB 1
MENUMBUHKAN 

MOTIVASI MENULIS

“Sebuah karya akan memicu inspirasi. 
Teruslah berkarya. Teruslah berkarya. 

Jika Anda berhasil, teruslah berkarya. 
Jika Anda gagal, teruslah berkarya. 

Jika Anda tertarik, teruslah berkarya. 
Jika Anda bosan, teruslah berkarya.” 

[Michael Crichton]

Perintah Membaca dan MenulisPerintah Membaca dan Menulis

Perintah membaca/meriset/Perintah membaca/meriset/
mengajar/menulis:mengajar/menulis:
–– BacalahBacalah dengan (menyebut) nama dengan (menyebut) nama 

Tuhanmu Yang menciptakaTuhanmu Yang menciptakan, Dia telah n, Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal menciptakan manusia dari segumpal 
darah. darah. BacalahBacalah, dan Tuhanmulah , dan Tuhanmulah 
yang Maha Pemurahyang Maha Pemurah, Yang mengajar Yang mengajar 
(manusia) dengan perantaraan (manusia) dengan perantaraan 
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(manusia) dengan perantaraan (manusia) dengan perantaraan 
kalamkalam. . (QS. 96: 1(QS. 96: 1--44))

Anjuran menulis:Anjuran menulis:
–– "Kalau sekiranya lautan menjadi tinta "Kalau sekiranya lautan menjadi tinta 

untuk (menulis) kalimatuntuk (menulis) kalimat--kalimat kalimat 
Tuhanku, sungguh habislah lautan itu Tuhanku, sungguh habislah lautan itu 
sebelum habis (ditulis) kalimatsebelum habis (ditulis) kalimat--kalimat kalimat 
Tuhanku, meskipun Kami datangkan Tuhanku, meskipun Kami datangkan 
tambahan sebanyak itu (pula) (QS. 18: tambahan sebanyak itu (pula) (QS. 18: 
168)168)
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KIAT MENULIS KIAT MENULIS 
BanyakBanyak orangorang yang yang bertanyabertanya::
–– BagaimanaBagaimana sihsih caracara menulismenulis artikelartikel/BUKU? /BUKU? 
––ApaApa kiatkiat untukuntuk menjadimenjadi penulispenulis yang yang 

produktifproduktif??
TentuTentu sajasaja untukuntuk menjadimenjadi seorangseorang penulispenulis yang yang 
baikbaik dibutuhkandibutuhkan pemahamanpemahaman akanakan teknikteknik
menulismenulis. . SeorangSeorang MaradonaMaradona pun, pun, belajarbelajar
b ib i t k ikt k ik dd dd l hl h
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bagaimanabagaimana teknikteknik menendangmenendang dandan mengolahmengolah
bola yang bola yang efektifefektif..
KalauKalau ArswendoArswendo AtmowilotoAtmowiloto mengatakanmengatakan, , 
""MengarangMengarang ((bacabaca: : cerpencerpen atauatau karyakarya fiksifiksi) ) ituitu
mudahmudah". ". SayaSaya lebihlebih cenderungcenderung mengatakanmengatakan, , 
""MenulisMenulis ((bacabaca: : artikel/artikel/bukubuku) ) ituitu gampanggampang--
gampanggampang sulitsulit".".

TIDAK PERLU BAKATTIDAK PERLU BAKAT
BagiBagi pemulapemula, , memulaimemulai menulismenulis merupakanmerupakan halhal yang yang 
sulitsulit. . 
–– NamunNamun, , kalaukalau menulismenulis suratsurat kepadakepada pacarpacar atauatau

facebookfacebook/chatting/chatting kokkok bisabisa lancarlancar bahkanbahkan sampaisampai berlembarberlembar--
lembarlembar? ? 

–– IbaratIbarat menciptakanmenciptakan kebiasaankebiasaan barubaru. . MisalMisal merokokmerokok, , apabilaapabila
AndaAnda tiaptiap harihari menghisapmenghisap satusatu batangbatang rokokrokok, , dapatdapat dipastikandipastikan
dalamdalam tempo tempo satusatu bulanbulan AndaAnda sudahsudah menjadimenjadi perokokperokok. . 

Saya tidak punya bakat menulis. Namun, saya memilih Saya tidak punya bakat menulis. Namun, saya memilih 
untuk langsung menceburkan diri ke kolam renang untuk langsung menceburkan diri ke kolam renang 
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untuk langsung menceburkan diri ke kolam renang untuk langsung menceburkan diri ke kolam renang 
tanpa menggunakan teori berenang. Jadi tulis dulu apa tanpa menggunakan teori berenang. Jadi tulis dulu apa 
yang anda ketahui, baru pelajari bagaimana teori yang anda ketahui, baru pelajari bagaimana teori 
berenang (teori menulis yang baik).berenang (teori menulis yang baik).
Temukan dan tekuni talenta (bakat) terselubung anda. Temukan dan tekuni talenta (bakat) terselubung anda. 
Bakat hanya syarat perlu tapi belum mencukupi untuk Bakat hanya syarat perlu tapi belum mencukupi untuk 
dapat menulis.dapat menulis.

Berapa Usia Pembaca Novel Harry Potter?

J.K. Rawling, 
Penulis Buku Harry Porter

"Saya orang yang luar biasa beruntung, 
melakukan apa yang paling saya cintai di dunia. 
Saya yakin bahwa saya selalu menjadi penulis. 

Sungguh menyenangkan karya saya telah 
dipublikasikan. Hadiah terbesar bagi saya 

adalah antusiasme para pembaca.”

77
Sumber: Harry Central,
http://www.kidsreads.com/cgi-
bin/survey/surveys.pl?archive_id
=78

Menjadi Kaya Dari Menulis Buku?

J.K. Rawling: 1 novel Harry Potter (Harry Potter and The 
Goblet of Fire) setidaknya US$2,97 juta atau sekitar Rp29,7 
milyar. Padahal J.K. Rawling telah menulis 7 judul novel 
Harry Potter lainnya.
Habiburrahman El-Shirazy (novelis): Ayat-Ayat Cinta
(2004) berpredikat mega bestseller. Sampai akhir tahun 
2006 terjual 240 ribu eksemplar. Royalti hampir Rp 500 juta 
h  d l  kt  kit  d  t h   t t  hanya dalam waktu sekitar dua tahun  rata-rata 
penghasilan sekitar Rp25 juta per bulan. 
Raditya Dika: dengan seri Kambing Jantan, juga bisa 
menimbun royalti sampai angka di atas 100 juta per tahun.
Hadiiswa: buku "Membuat Foto Indah Dengan Kamera 
Saku" menghasilkan royalti sekitar 7 juta rupiah per periode 
pembayaran royaltinya.



3

Jangan minta kaya, tapi cukup…. BAB 2

MANAGING YOUR 
TIME TO WRITE

“Di mana pun saya menemukan tempat 
t k d d k d li di it l huntuk duduk dan menulis, di situlah 

rumah saya.” 
[Mary Tall Mountain]

Waktu dalam Islam
Di dalam Alquran terdapat 193 ayat yang berbicara tentang waktu.
Ajaran Islam menganggap bahwa menghargai waktu sebagai salah
satu indikasi keimanan dan bukti ketaqwaan.

“Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu dan
pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, benar-benarpada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, benar benar
terdapat tanda-tanda (kekuasaan-Nya) bagi orang-orang yang
bertaqwa”(Q.S. 10:6)

“ Dan Dia (pula) yang menjadikan malam dan siang silih
berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang
yang ingin bersyukur”(Q.S. 25:62)
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Waktu dalam Islam
Menurut Shihab (1996), ada beberapa kata yang menunjukkan
makna waktu yang diacu dalam Alquran, yaitu:

Ajal, yaitu mempunyai kecenderungan penetapan akan batas waktu.
Dalam Alquran, “ Setiap umat mempunyai batas waktu berakhirnya usia”.
(Q.S. 10:49)
Dahr, yaitu mengenai bentangan waktu yang dilalui dalam dunia
kehidupan, mulai dari penciptaan alam semesta hingga hari kiamat.
Dalam Alquran, “Dan mereka berkata, ‘kehidupan ini tidak lain saat kita
berada di dunia, kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang, p, y g
membinasakan (mematikan) kita kecuali dahr (perjalanan yang dilalui
oleh alam)’.” (Q.S. 45:24)
Waqt, yaitu mempunyai arti batas akhir kesempatan atau peluang untuk
menyelesaikan suatu peristiwa. Dalam Alquran, “ Sesungguhnya shalat itu
adalah kewajiban kepada orang-orang mukmin yang telah ditentukan
waktunya (mawquta).” (Q.S. 4:103)
Ashr, yaitu mempunyai makna sebagai perasan, yaitu hasil dari sesuatu
yang diperas atau dengan kata lain bekerja keras untuk memenuhi
kebutuhannya. Dalam Alquran, “Demi masa. Sesungguhnya manusia itu
berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal
shaleh.” (Q.S. 103:1-3) 1212
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Mengapa perlu mengatur waktu?
Allah menunjukkan bahwa menghargai waktu merupakan salah
amal yang akan menghantarkan seseorang mukmin masuk ke
dalam surga. (Q.S. 23:1-11):

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu
orang-orang yang khusuk dalam shalatnya, dan orang-orang
yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan)

tid k b d ikyang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan
zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali
terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka
miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela,
barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah
orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang
memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan
janjinya, dan orang-orang yang memelihara shalatnya,
mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, (yakni) yang
akan mewarisi surga FIrdaus. Mereka kekal di dalamnya.”

1313

Mengisi Waktu

Ada tiga macam pekerjaan yang bisa menunjang terkabulnya doa
(Suyadi, 2008):
a. Kerja keras, adalah bekerjanya anggota fisik atau badan.

Dalam firman Allah (Q.S. 9:105) menunjukkan bahwa Allah
akan bekerja untuk hamba-Nya yang bekerja pula.

b. Kerja cerdas, adalah bekerja dengan menggunakan akal danb. Kerja cerdas, adalah bekerja dengan menggunakan akal dan
biasanya didominasi oleh kaum intelektual dan cendekiawan
atau ilmuwan. Kerja keras harus diimbangin dengan kerja
cerdas agar membuahkan hasil yang efektif dan efisien.

c. Kerja ikhlas, adalah kerja hati yang tanpa mengharapkan
imbalan dan hasilnya diserahkan pada Allah SWT. Kerja ikhlas
akan bisa dicapai setelah bekerja secara keras dan cerdas.
Orang yang telah bekerja keras, cerdas, dan ikhlas tidak akan
merasa rugi ketika mengalami kegagalan.
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KOMITMEN MENULIS 
Beberapa hal yang harus dilakukan agar keterampilan, kualitas dan
produktivitas menulis meningkat (Rahmawan, 2009; Jonru, 2009):
1. Sediakan waktu khusus untuk menulis. Jika perlu, Anda kurangi satu jam

waktu tidur untuk menulis ketika kegiatan lain tidak dapat diubah.
2. Disiplin dalam mengelola waktu. Program tidak akan ada artinya jika kita

tidak disiplin melaksanakannya.
3. Menghargai waktu, tidak suka menunda-nunda. Selesaikan pekerjaan tepat

pada waktunya.
4. Kenali aktivitas harian. Hal ini dapat kita lakukan dengan membuat jadwal

kegiatan harian.
dh ( ) d5. Mengerti prioritas. Menurut Qardhawi (2009), urutan terpenting di antara

yang penting: sangat penting dan sangat mendesak, tidak penting dan
sangat mendesak, sangat penting dan tidak mendesak, tidak penting dan
tidak mendesak.

6. Gunakan waktu perjalanan. Manfaatkanlah waktu senggang untuk menulis
ketika berada dalam perjalanan.

7. Berani tegas untuk berkata ”tidak” untuk kegiatan-kegiatan yang
bertentangan dengan pemanfaatan waktu secara baik.

8. Tanamkan tekad kuat untuk menjadi penulis sukses dengan cara mengubah
mind set (pola pikir).

BAB 3

JENIS TULISAN
(NONFIKSI)

“Gagasan seorang penulisGagasan seorang penulis 
adalah hal-hal yang menjadi 

kepeduliannya.” 
[John Gardner]
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JENIS TULISAN NONFIKSI
REPORTASE (lihat  kotak3.1)
–Laporan lengkap ataupun interpretatif berupa pemberitaan 
penyelidikan (investigatif reporting) sebagai hasil dari pengkajian 
fakta-fakta lengkap dengan latar belakang dan kecenderungan yang 
mungkin terjadi di masa mendatang.

ESAI (lihat kotak3.2)
Sebuah komposisi prosa singkat yang mengekspresikan opini–Sebuah komposisi prosa singkat yang mengekspresikan opini

penulis tentang subyek tertentu.

ARTIKEL OPINI
–Tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu 
masalah tertentu yang sifatnya aktual dan atau kontorversi dengan 
tujuan untuk memberitahu (informatif), mempengaruhi dan 
meyakinkan atau juga bisa menghibur bagi pembacanya (bersifat 
rekreatif).

GREASE MONEY: EFFICIENCY or HIGH COST ?

Pungli di 
Jalan Raya

Pungli di 
Jalan Raya

Masih adanya "grease money" dalam bentuk pungli, upeti dan biaya 
ekstra yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dari sejak mencari bahan 

baku, memproses input menjadi output, maupun ekspor.

Bahan
Baku

PROSES 
PRODUKSI

EKSPOR

-ETPIK

-ILLEGAL 
LOGGING

-PPN

-IJIN MULAI USAHA  
(HO, SIUP, dll)

-UMK

-KENAIKAN TARIF 
(BBM, LISTRIK, 
TELPON)

-ILLEGAL CHARGES

-THC + PEB/PIB + 
MANIFEST

-EDI

-BIAYA PARKIR 
KONTAINER

-BIAYA LEWAT 
KONTAINER* Berdasarkan survei di Batam, Jabotabek, Bandung, Jepara, Surabaya, Bali

Sumber: Kuncoro, et al. (2004)

Grease money (pungli, upeti, biaya ekstra) mencapai setidaknya Rp 3 trilyun per tahun. 
Hambatan yang dirasakan oleh para pelaku bisnis (%)

Th ti f ill l h t t t 7 5%

Gambar 2. Hambatan yang Dirasakan Para Pelaku Bisnis (%)*

Memproses perijinan
Kapasitas  bisnis

Pemasaran

Upah minimum regional
Stabilitas & hankam
Langkanya modal

Kelangkaan bahan baku
Pajak/retribusi

Kenaikan tarif BBM, listrik, dll
Peraturan daerah

Perijinan oleh pemerintah pusatPungli

The proportion of illegal charges to export costs: 7.5%
Assuming the export cost per countainer: 4,000,000.00                 rupiah

then ammount of illegal charges becomes: 300,000.00                    rupiah
Assuming Indonesia export on average per year: 10,000,000.00               countainers per year

Total illegal charges 3,000,000,000,000.00   rupiah per year
exchange rate 1 US$ = Rp. 8,500     352,941,176.47            US$ per year

Source: Calculation based on charge findings, 2004

@www.mudrajad.com@www.mudrajad.com 1919

Infrastruktur
Ketepatan waktu
Biaya pengapalan

Bom (terorisme)
Memproses perijinan

0 5 10 15 20 25

Sumber: Diolah Berdasarkan survei lapangan di Batam, 
Jabotabek, Bandung, Jepara-Kudus, Surabaya, Bali; Kuncoro, et al (2004)

Year CPI
Rank

(Number of Countries)

2000 1,7 85 (90)

2001 1.9 84 (91)

2002 1,9 96 (102)

2003 1 9 122 (133)

Corruption Perception Index (CPI): Indonesia 2000Corruption Perception Index (CPI): Indonesia 2000--20082008
Indonesia is no longer included in the top 10 most corrupted 

country in the world.

2020

2003 1,9 122 (133)

2004 2,0 133 (145)

2005 2,2 137 (159)

2008 2,6 126 (180)

2009 2,8 111(180)

2010 2,8 110(178)

* Corruption Perception Index; 
0 = Worst ; 10 = Best

Source: Transparancy International Indonesia (2008)
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No.

2006 2007

Lembaga
Indeks 

Perseps
i

Lembaga
Indeks 

Persepsi

1 Legislatif/Parlemen 4.2 Polisi 4.2

2 Peradilan 4.2 Peradilan 4.1

3 Polisi 4.2 Legislatif/Parlemen 4.1

4 Papol 4.1 Parpol 4

5 Perizinan/Registrasi 3.6 Perizinan/Registrasi 3.8

LEMBAGA TERKORUP di Indonesia 2006 dan 2007
Sumber: Transparency International Indonesia (2008)

2121

@www.mudrajad.com@www.mudrajad.com
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Perizinan/Registrasi 3.6 Perizinan/Registrasi 3.8

6 Dunia Usaha 3.6 Pajak 3.6

7 Pajak 3.4 Dunia Usaha 3.1

8 Militer/TNI 3.3 Pekerjaan Umum 3.1

9 Pendidikan 3.3 Militer/TNI 3

10 Kesehatan 3 Pendidikan 3

11 Pekerjaan Umum 2.9 Ornop 2.8

12 Ornop 2.8 Kesehatan 2.8

13 Media 2.9 Media 2.5

14 Keagamaan 2.3 Keagamaan 2.2

ZERO TOLERANCE ON CORRUPTION = 
ZERO DEVELOPMENT?

RASULULLAH SAW:
– “Allah melaknat orang yang menyuap berikut orang 

yang menerima suap dan broker suap yang menjadi 
penghubung antara keduanya” (HR Imam Ahmad)

PERJANJIAN LAMA

2222

– Kitab Keluaran 23:8 Suap janganlah kauterima, sebab suap 
membuat buta mata orang-orang yang melihat dan 
memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar.

– Kitab Ulangan 10:17 Sebab TUHAN, Allahmulah Allah segala 
allah dan Tuhan segala tuhan, Allah yang besar, kuat dan 
dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap.

22

JENIS TULISAN NONFIKSI

KOLOM
Sebuah rubrik khusus di media massa cetak yang berisikan 
karangan atau tulisan pendek, yang berisikan pendapat subyektif 

penulisnya tentang suatu masalah.

TAJUK RENCANA
Artikel utama dalam surat kabar yang berisi pandangan 
atau pendapat redaksi terhadap peristiwa/isyu yang 
sedang hangat dibicarakan pada saat surat kabar itu 
diterbitkan.

RESENSI BUKU (BOOK REVIEW)
Tulisan yang berisi informasi umum tentang suatu buku.

BAB 4

MENCARI 
INSPIRASI & 

MEMILIH TOPIK

“Jangan pernah ragu meniru 
penulis lain. Setiap seniman 

yang tengah mengasah 
keterampilannya membutuhkan 

model. Pada akhirnya, Anda 
akan menemukan gaya sendiri 

dan menanggalkan kulit penulis 
yang Anda tiru.” 

[William Zinsser]
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TIPS MENGGALI INSPIRASI 
Beberapa sumber Inspirasi: (1) Al-Quran; dan (2) Hasil Dari 
Membaca.

10 CARA MENGGALI INSPIRASI:
(1) Melakukan blogwalking.
(2) majalah.
(3) Filem.
(4) Peristiwa(4) Peristiwa
(5) Teman.
(6) seni.
(7) tamasya atau berkunjung ke suatu tempat. 
(8) ibadah.
(9) jalan-jalan.
(10) kumpul bareng.

Contoh Sumber Inspirasi: Al Quran

Pengakuan Chrisye atas lirik “Ketika Tangan dan kaki 
Berkata”:
Lirik yang dibuat Taufiq Ismail adalah satu-satunya lirik dahsyat 
sepanjang karier, yang menggetarkan sekujur tubuh saya. Ada kekuatan 
misterius yang tersimpan dalam lirik itu. Liriknya benar-benar mencekam 
dan menggetarkan. Dibungkus melodi yang begitu menyayat, lagu itu 

Lagu ciptaan Taufik Ismail berjudul “Ketika Tangan dan Kaki 
Berkata” diinspirasi dari surat Yaasin ayat 65.

dan menggetarkan. Dibungkus melodi yang begitu menyayat, lagu itu 
bertambah susah saya nyanyikan! Di kamar, saya berkali-kali 
menyanyikan lagu itu. Baru dua baris, air mata saya membanjir. Saya 
coba lagi. Menangis lagi. Yanti (istri saya) sampai syok! Dia kaget melihat 
respons saya yang tidak biasa terhadap sebuah lagu. 
Jadi jika sekarang Anda mendengarkan lagu itu, itulah suara saya dengan 
getaran yang paling autentik, dan tak terulang! Jangankan 
menyanyikannya lagi, bila saya mendengarkan lagu itu saja, rasanya 
ingin berlari! Lagu itu menjadi salah satu lagu paling penting dalam 
deretan lagu yang pernah saya nyanyikan. Kekuatan spiritual di dalamnya 
benar-benar meluluhkan perasaan. Itulah pengalaman batin saya yang 
paling dalam selama menyanyi”.

MEMILIH TOPIK

Dua strategi dalam menentukan topik dan 
merumuskan judul:

STRATEGI TOP-DOWN
–menentukan terlebih dulu tema, baru 
kemudian topik dan judul.
Lih t K t k 4 3 (AEC 2015  i  t  –Lihat Kotak 4.3 (AEC 2015: pemain atau 

penonton?)

STRATEGI BOTTOM-UP
–merumuskan dulu masalah yang diulas, 
lantas beranjak ke judul dan topik.
–Lihat Kotak 4.4 (BLT & Gakin)

ASEAN Economic Community 2015 

1. Menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal yang didukung oleh 
aliran barang dan jasa investasi modal dan tenaga kerja terdidik

Visi ASEAN 2020 (1997)
Deklarasi ASEAN Concord II (2003) 

ASEAN Charter (2007)

Tantangan Regional dan Global
Asean Economic Community dan Liberalisasi Perdagangan Dunia

@Mudrajad@Mudrajad 2828

Integrasi Ekonomi Regional dengan Lingkungan Global yang 
semakin kompetitif

aliran barang dan jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terdidik 
yang lebih bebas.

2. Menjadikan kawasan ASEAN sebagai magnet bagi penanaman 
modal asing 

Globalisasi dan 
Liberalisasi 

Perdagangan WTO

ASEAN China FTA 

& FTA Lain

Perkembangan
TNC
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KEDATANGANKEDATANGAN WISMANWISMAN KKEE INDONESIA INDONESIA DANDAN ASEAN (ASEAN (RIBURIBU ORANGORANG))

Catatan: 1/ adalah data sampai 22 oktober 2008
Sumber: ASEAN Tourism Database (2009)

 Kedatangan Wisman di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, 
dari 2006-2008.
 Apabila dibandingkan dengan negara lain di ASEAN, Indonesia ada di 
peringkat ke empat.

BAB 5

MEMBUAT GBHN 
(GARIS BESAR 
HALUAN NULIS)

“Ruang menulis saya 
selalu penuh dengan 

skema garis besar dan 
bagan cerita (story-board) 

bab terbaru.” 
[Janet E. Grant]

KERANGKA TULISAN /GBHN 

Sumber: Dimodifikasi dari Wardhana (2007)

Bagaimana menulis judul?
Judul=Wajah yang mencerminkan tema.
Intinya adalah kita harus mampu mengiklankan naskah kita 
lewat judul itu.
Untuk menciptakan judul yang saleable (laku jual), carilah 
dari seluruh isi tulisan kita itu beberapa keyword, kata 
kunci, lalu rancanglah paling sedikit tiga ide-judul, untuk 
dipilih salah satu yang paling jelas mencerminkan isi 
sekaligus paling “laku”sekaligus paling laku .
Judul ditulis setelah selesai nulis artikel. 
Contoh:
– Ayat-Ayat Krisis UKM.Penggunaan kata ayat-ayat pada 

judul artikel tersebut didasarkan pada pertimbangan 
sedang naik daunnya buku maupun film Ayat-Ayat Cinta. 

– Visi Capres: Change We Can Believe In. Pemilihan kata
Change We Can Believe In pada judul artikel tersebut
terinspirasi dari buku best seller Barrack Obama dengan
judul yang sama.



9

How to write a LEAD?
Lead berada pada bagian (alinea) awal 
karya tulis kita. Karena posisinya yang 
berada di awal, lead berfungsi menyapa 
para pembaca. Tergugah-tidaknya minat 
pembaca amat bergantung pada kualitas 
sapaan bagian pendahuluan ini.
Ketika telah selesai menulis, barulah kita 
memikirkan lead. Carilah isi yang paling 
menggugah selera pada keseluruhan 
tubuh tulisan kita. Apa yang penting? Apa 
yang tampak langka? Apa yang baru bagi 
kebanyakan orang? 

CONTOH- CONTOH LEAD

Artikel Ayat-ayat Krisis UKM:
– UKM (kini) bukan lagi Usaha Kecil  dan Mikro tapi 

Usaha Kami meh (hampir) Mati. Ini terlontar dari 
pengakuan pelaku UKM, baik yang mengadu pada 
Tim Ad-hoc/Jogja Rescue Team, maupun hasil 
observasi ke berbagai sentra industri di DIY. UKM 
DIY berada dalam bayang-bayang krisis.y g y g

Artikel Akselerasi Infrastruktur :
– BAGAIMANA kondisi infrastruktur Indonesia? Hasil

survei terbaru World Economic Forum yang berjudul
Global Competitiveness Report 2008-2009
menunjukkan kondisi infrastruktur di Indonesia
menempati peringkat ke-86 dari 143 negara.

KRITERIA UMKM MENURUT UU No 
20/2007 UMKM BAB IV PASAL 6

USAHAUSAHA KEKAYAAN KEKAYAAN 
BERSIHBERSIH

PENJUALAN PENJUALAN 
TAHUNANTAHUNAN

MIKROMIKRO <=<=RpRp. 50 . 50 JutaJuta <=<=RpRp. 300 . 300 JutaJuta

KECILKECIL RpRp. 50. 50--500 500 JutaJuta RpRp. 300 juta. 300 juta--2,5 2,5 
MilyarMilyar

MENENGAHMENENGAH RpRp. 500 juta. 500 juta--10 10 
milyarmilyar

RpRp. 2,5. 2,5--50 50 
MilyarMilyar

3535

CIRI UTAMA UKM
1.tak ada pemisahan: pemilik & manajerial
2.menggunakan tenaga kerja sendiri 

(Bimantara)
3.Unbankable: mengandalkan modal 

sendiri/keluarga
4.tidak berbadan hukum: 90%

3636
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Coba tulislah LEAD berdasar gambar berikut
Think globally but act locally

Menulis “tubuh yang ramping & 
penuh asesori”

Karena hal paling menarik sudah ditulis dalam pendahuluan, tubuh 
tulisan sebenarnya hanya kebagian sisa-sisa perihal yang kurang 
menarik. Agar tubuh tulisan tidak kehilangan hal-hal menarik bagi 
para pembaca, maka poleslah alinea yang menyusun tubuh 
sedemikian rupa sehingga menjadi menarik. 
Kalimat-kalimat yang membentuk sebuah alinea atau paragraf 
harus merupakan satu kesatuan. Intinya, koherensi antar kalimat 
dan paragraf harus dijagadan paragraf harus dijaga.
Setiap paragraf biasanya terdapat satu pokok gagasan.
Tiap bagian dari tubuh tulisan perlu diberi judul sebagai pemisah. 
Selain memberi kesempatan bagi pembaca untuk 
mengistirahatkan pikirannya sejenak sebelum meneruskan 
membaca, judul juga bertugas sebagai penyegar, pemberi 
semangat baca yang baru.
Asesori dalam tubuh artikel ini bisa berupa tabel atau grafik untuk 
memperjelas analisis.
Contoh lihat Kotak 5.1 hal 62-64

Bagaimana menulis penutup yang 
bergaya menggugah?

Gaya pamit biasanya bisa dihasilkan dengan 
menyelipkan kata demikian, saatnya, jadi, 
Inilah, oleh karena itu, atau maka.
At  bi  j  t   b if t Atau bisa juga pertanyaan yang bersifat 
kontemplatif. Kata akhirnya memberi kesan 
pamit, asal diikuti dengan nada yang menurun, 
sehingga kata tersebut pun perlu 
dipertimbangkan dalam menutup suatu tulisan.

CONTOH- CONTOH PENUTUP
Ayat-ayat Krisis UKM:
– Inilah  saatnya  berlomba-lomba  membantu  UKM  DIY.  

Rencana  kenaikan  harga BBM dalam waktu dekat ini 
dapat semakin memukul bisnis UKM. ‘Ayat-ayat krisis’ 
UKM ini perlu segera dicari solusinya. Semoga ekonomi 
kerakyatan tidak hanya angin surga, yang hanya nyaring 
dinyanyikan saat kampanye pilkada/pemilu. UKM 
membutuhkan aksi bukan janji.

Akselerasi Infrastruktur:
– Dalam hal ini, pendekatan pengembangan wilayah dinilai 

mampu memenuhi berbagai tuntutan kompabilitas 
tersebut. Pembangunan infrastruktur berbasis ruang perlu 
diprioritaskan untuk kawasan perbatasan, daerah 
terisolir, daerah konflik, daerah bencana dan rawan 
bencana. Oleh karena itu, strategi percepatan 
infrastruktur perlu diintegrasikan dengan percepatan 
pembangunan daerah tertinggal.
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BAB 6

MENULIS 
ARTIKEL OPINI

“Ternyata, pengertian opini dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Edi i K ti t bit B l i P t kEdisi Ketiga terbitan Balai Pustaka 
Tahun 2002 sangat singkat, yaitu 

pendapat; pikiran; pendirian. 
Setelah membaca pengertian itu 

saya berpikir. Kalau pengertian 
opini sesederhana itu, mengapa 

banyak di antara kita kesulitan 
ketika akan mulai menulis sebuah 

opini?”
[Yudi Nopriansyah, Pimred 

Lampung Post]

Tips menulis artikel opini
Artikel opini adalah sebuah tulisan yang menekankan pada 
pendapat seorang penulis atas suatu data, fakta, dan kejadian 
berdasarkan analisis subjektif penulis sendiri.
Artikel opini pada umumnya tidak terlalu panjang, hanya sekitar 
antara 4-6 halaman kuarto spasi ganda.
Tips:
– Menggali ide. Ketika ketemu ide, cobalah analisis masalah

(tema) tersebut, lakukan riset data, diskusikan dengan banyak
orang sehingga analisis kita terhadap tema tersebut menjadi
sebuah analisis kritis dan tajam dengan problem solving yang 
brilian.

– Membuat kerangka tulisan secara rinci.
– Kumpulkan data dan referensi (buku, majalah, koran, hasil

penelitian dan lain sebagainya). Referensi bermanfaat dalam
membangun analisis terhadap permasalahan yang akan kita
tulis sementara data berfungsi sebagai penguat.

– Mulailah menulis

GAYA PENULISAN ARTIKEL OPINI

Empat gaya utama dalam menulis sebuah artikel opini: eksposisi, deskripsi, 
argumentasi dan narasi.

EKSPOSISI
tulisan yang tujuan utamanya mengklarifikasi, menjelaskan, mendidik, atau 
mengevaluasi sebuah persoalan. Contoh artikel yang ditulis oleh Thee Kian 
Wie berjudul Neolib, Neoliberal, Apa itu? (kotak 6.1)j , , p ( )

DESKRIPSI
Gaya deskripsi lebih memberi gambaran verbal terhadap 
sesuatu yang akan ditulis, baik itu manusia, objek, penampilan, 
pemandangan, atau kejadian. Contoh artikel yang saya tulis dalam 
Kompas berjudul Reformasi Iklim Investasi (kotak 6.2)

GAYA PENULISAN ARTIKEL OPINI

Empat gaya utama dalam menulis sebuah artikel opini: eksposisi, deskripsi, argumentasi dan 
narasi.

NARASI
Narasi berasal dari kata to narrate, yang berarti bercerita. Cerita 
adalah rangkaian peristiwa atau kejadian secara kronologis, baik 
fakta maupun rekaan atau fiksi. Contohnya adalah opini Tony 
Prasetiantono di Kompas berjudul Meletusnya Gelembung Hampa
(kotak 6 3)(kotak 6.3)

ARGUMENTASI
sebuah karangan yang membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran 
dari sebuah pernyataan. Contohnya adalah artikel saya di Bisnis 
Indonesia berjudul Refleksi Akhir Tahun: Mampukah Industri 
Indonesia Survive di Tengah Krisis? (kotak 6.4)
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BAB 7

MENULIS KOLOM

“Writing a column takes more than 
just a bright idea and good writing. 
It d d di ti di i li dIt needs dedication, discipline and 

the ability to meet deadlines. If you 
can’t meet deadlines, you’ll soon 

be out of a job, and out of the 
publication.” 

[Mridu Khullar, Times 
contributor]

KIAT MENULIS KOLOM

Tunjukkan pendirian yang teguh dalam tulisan Anda. 
Pertahankan fokus tulisan. 
Pahami pandangan yang berlawanan. 
Mengaculah pada fakta. 
G k l iGunakan analogi.
Kritis. 
Lakukan reportase. 
Buat tulisan personal dan sesuai dengan 
selera/masalah lokal setempat.  
Tunjukkan hasrat pada tulisan anda.
Berikan solusi. 

CONTOH KOLOM

Kolom EMHA AINUN NAJIB berjudul 
Pesta Pemimpin 2009.
Kolom MOHAMAD SOBARI berjudul Doa 
Kang Suto Kang Suto 
Kolom UMAR KAYAM berjudul Budaya 
Titil-titil Atawa The Titil-titil Syndrome
Kolom MUDRAJAD KUNCORO berjudul 
BOEDIONOMICS

BAB 8
RESENSI BUKU

“A critic can only review the 
book he has read, not the ,

one which the writer wrote.” 
[Mignon McLaughlin, 

The Neurotic's 
Notebook]
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BUKU EKONOMIKA INDUSTRI INDONESIA: 
MENUJU NEGARA INDUSTRI BARU 2030

Untuk menulis resensi buku, 
langkah pertama yang harus 
dilakukan adalah membaca buku 
tersebut. Simak baik-baik kata 
pengantar penulis yang 
umumnya menjelaskan secara umumnya menjelaskan secara 
singkat maksud atau latar 
belakang penulisan buku itu, 
siapa target pembaca, 
bagaimana komentar para tokoh 
yang biasanya dimuat di 
halaman belakang cover buku, 
daftar isi, baru baca buku itu.

BAB 9
PERLUNYA 

PENGEDITAN

“An editor is someone who 
t th h t f thseparates the wheat from the 

chaff and then prints the chaff.”
[Adlai Stevenson, as quoted 

in You Said a Mouthful
edited by Ronald D. Fuchs4. 

Book Review] 

Tahap terakhir adalah Tahap terakhir adalah editingediting
Apa sebenarnya inti dan maksud dari artikel anda?Apa sebenarnya inti dan maksud dari artikel anda?
–– bersifat informatif bersifat informatif  Dengan dataDengan data--datadata
–– memperkenalkan ilmu/paradigma/memperkenalkan ilmu/paradigma/best practicebest practice baru baru 

(misal: Ekonomi kelembagaan, Grameen Bank) (misal: Ekonomi kelembagaan, Grameen Bank) 
–– suatu alternatif pikiran, solusi, ataukah hanya suatu alternatif pikiran, solusi, ataukah hanya 

menggugah aspek kepedulian pembaca?menggugah aspek kepedulian pembaca?

T li l hT li l h dd

5151

TulislahTulislah dengandengan::
–– KoherensiKoherensi: : adaada hubunganhubungan antarantar paragrafparagraf & & antarbabantarbab..
–– DalamDalam menyusunmenyusun kalimatkalimat yang yang efektifefektif dandan mudahmudah

dipahamidipahami, , usahakanusahakan gunakangunakan kalimatkalimat tunggaltunggal, , 
hindarihindari kalimatkalimat majemukmajemuk. . PedomanPedoman: 1 : 1 kalimatkalimat
maksimummaksimum 16 16 katakata..

–– Gabungkan motto:Gabungkan motto:
Minggu PagiMinggu Pagi: enteng tetapi berisi.: enteng tetapi berisi.
TempoTempo: enak dibaca dan perlu: enak dibaca dan perlu

Sistematika Penulisan
Bagaimana sistematika penulisan yang baik?
– Harus memperhatikan kerangka tulisan, yaitu : judul,

pendahuluan, isi, dan penutup.
– Ada beberapa prinsip dalam menyampaikan gagasan dalam

bentuk artikel, yaitu: (1) tulisan harus singkat dan jelas; (2)
sesuaikan dengan tingkat formalitas dengan jenis tulisansesuaikan dengan tingkat formalitas dengan jenis tulisan

• Dalam penulisan artikel harus memperhatikan Ejaan Bahasa
Indonesia yang Disempurnakan (EYD), yang mencakup:
• Huruf kapital, contoh: awal kalimat, judul buku, dan lain-lain
• Pemenggalan kata, contoh: sau-da-ra bukan sa-u-da-ra
• Singkatan dan akronim, contoh: Muh. Yamin , SIM
• Tanda baca kalimat, seperti: tanda titik(.), koma(,), titik

dua(:), tanya (?), seru(!), dan lain-lain 5252
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Kiat melakukan editing
Beberapa kiat dalam melakukan editing:
1. Tulis ulang tulisan anda.
2. Biarkan dan cermati tulisan selama beberapa

waktu. Hal ini dilakukan agar tulisan dapat
l bih bj ktiflebih objektif.

3. Buatlah pertanyaan untuk mengetahui tulisan
anda telah benar dan sempurna.

4. Hadapi tulisan anda seolah-olah karya orang
lain dan anggap anda sebagai editor yang
kritis. Koreksilah tulisan anda agar
menghasilkan tulisan yang objektif.

5353

BAB 10
MENINGKATKAN 

PELUANG DIMUAT

“Writing a book is a adventure. 
T b i ith it i t dTo begin with it is a toy and 

amusement. Then it becomes a 
mistress, then it becomes a 

master, then it becomes a tyrant. 
The last phase is that just as you 

are about to be reconciled to 
your servitude, you kill the 

monster and fling him out to the 
public.”

[Winston Churchill]

SebelumnyaSebelumnya berpengalamanberpengalaman menulismenulis
artikelartikel..
MenguasaiMenguasai masalahmasalah yang yang ditulisditulis dandan
memilikimemiliki sumbersumber rujukanrujukan lengkaplengkap..

Bagaimana Menjadi Penulis Buku 
yang Produktif?

5555

jj g pg p
MemahamiMemahami EYD.EYD.
MemilikiMemiliki kepekaankepekaan terhadapterhadap isyuisyu sentralsentral
& & kontroversialkontroversial..
BermentalBermental pejuangpejuang ““majumaju terusterus pantangpantang
mundurmundur” ” atauatau ““jumangkahjumangkah tekantekan
tumandhangtumandhang dadidadi”.”.

Anatomi Struktur Buku

Cover:Cover:
–– JudulJudul//WajahWajah yang yang mencerminkanmencerminkan isiisi bukubuku..
–– DesainDesain cover yang cover yang menarikmenarik minatminat bacabaca..

PendahuluanPendahuluan ((preliminary pages/front matterpreliminary pages/front matter)) yakniyakni
informasiinformasi tentangtentang keberadaankeberadaan isiisi bukubuku
IsiIsi naskahnaskah bukubuku::

P b hP b h l kl k b ib i j bj b d id i j d lj d l–– PembahasanPembahasan lengkaplengkap sebagaisebagai penjabaranpenjabaran daridari juduljudul..
–– JumlahJumlah bagianbagian, , babbab, , dandan halamanhalaman terserahterserah penulispenulis..

PenutupPenutup ((end matterend matter)) yakniyakni halamanhalaman akhirakhir setelahsetelah
halamanhalaman isiisi naskahnaskah yang yang umumnyaumumnya terdiriterdiri daridari lampiranlampiran, , 
daftardaftar pustakapustaka, , indeksindeks..
Back cover:Back cover:
-- BiodataBiodata singkatsingkat penulispenulis..
-- KomentarKomentar parapara tokohtokoh atasatas bukubuku
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Which Books?Which Books?

Buku Teks
Mengajar matakuliah yang sama 
yang diajar selama minimal 2 

Ingin menulis buku teks, 
reference, atau apa?

Supply creates its own demand

yang diajar selama minimal 2 
semester berturut-turut. 
Tahapan penyusunan buku:
1.   Membuat lecture notes secara 

rinci (semester I);
2.   Sempurnakan menjadi embrio 

buku & uji coba ke mahasiswa 
(semester II); dan 

3.   Kirim ke penerbit (semester 
III)

Buku dengan Tema TertentuBuku dengan Tema Tertentu
BUMN dengan aset dan keuntungan 
terbesar namun kinerja belum optimal.
Transformasi PT Pertamina untuk 
mewujudkan visi menjadi World Class 
Diversified Upstream Energy Enterprise
2014 masih membutuhkan perjuangan 
panjang. 
Sejak Pertamina didirikan  tahun 1957 
sampai dikeluarkannya UU No.22/2001 
tentang Migas, terdapat berbagai 
permasalahan pokok yang harus dihadapi: 
Dari sisi internal,  Pertamina mempunyai 
masalah dalam hal proses transisi menuju 
GCG ( d t  )  GCG (good corporate governance), 
inefisiensi dalam hal eksplorasi, 
eksploitasi, dan distribusi, serta hambatan 
dalam hal investasi. 
Dari sisi eksternal, Pertamina harus 
menghadapi permasalahan strategi 
bagaimana bersaing dalam industri migas 
Indonesia, apalagi setelah liberalisasi di 
sektor hilir khususnya. 
Dari sisi regulasi, Pertamina menghadapi 
masalah:
– pricing, distribusi, dan penataan sektor.
– pelaksana fungsi PSO (Public Service

Obligation) vs pesero yang harus untung
– intervensi politik yang masuk ke dalam 

Pertamina.

Menembak Segmen TertentuMenembak Segmen Tertentu

398

68

93

Tahun 2008

Tahun 2000

Tahun 2008

at
en

K
o

ta

Segmen Pemerintah Daerah (Pemda) di 
seluruh Indonesia. 

5959

30

33

266

Tahun 2000

Tahun 2008

Tahun 2000

P
ro

v
in

si
K

a
b

u
p

a

Jumlah 30 33 266 398 68 93

Tahun 2000 Tahun 2008 Tahun 2000 Tahun 2008 Tahun 2000 Tahun 2008

Provinsi Kabupaten Kota

Sumber: BPS (2009)

PILIH BUKU BEST SELLER ATAU GAGAL?
Seorang penulis buku yang sukses pasti memiliki visi yang 
kuat, hasrat 100 persen, dan komitmen yang tegas untuk 
menghasilkan buku-buku best seller.

Mengapa Buku Gagal di Pasar?
• Topik asing atau tidak digemari pembaca.

Pemilihan topik yang unik dan asing tidak diimbangi dengan usaha-
usaha lain seperti iklan, mengundang peresensi, dan pemasaran.

• Salah dalam membidik pangsa pasar dan memilih jalur distribusi.
P ilih  j l  di t ib i l l i t k t k  b k  d l h k li  jik  

6060

Pemilihan jalur distribusi melalui toko-toko buku adalah keliru jika 
pangsa pasar yang dipilih sangat segmented.

• Kemasan atau sampul buku tidak menarik minat pembaca.
Fisik buku yang kurang menarik, dan tidak eye catching menyebabkan 
banyak orang mengalihkan perhatiannya pada buku-buku lain.

• Buku gagal memanfaatkan kekuatan judul.
Judul buku memiliki kekuatan sebagai pemicu minat (tigger) dan  
penimbul rasa penasaran (teaser).Gagal memanfaatkan kekuatan 
judul menyebabkan peluang untuk menjadi buku best seller menjadi 
hilang.
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Buku Buku ReferenceReference
Secara ekonomi tidak 
begitu best seller, tapi 
menjadi rujukan di 
berbagai negara. 

Buku ini menjadi referensi banyak penulis, 
misalnya:
• Spatial Concentration of the Informal Small 
and Cottage Industry in Indonesia. Brata  
Aloysius Gunadi dalam ASEAN Economic 
Bulletin Volume 26, Number 2, August 2009.

• Is There Any Fiscal Competition Among Local 
Governments in Indonesia After  Fiscal 
Decentralization? 
Haryo Kuncoro dalam Simposium Nasional 
Akuntansi X Unhas Makassar 26-28 Juli 2007.

6161

• Inter Firm Linkage : Teori dan Implementasi 
di Indonesia. Amin Pujiati dalam Fokus 
Ekonomi: Majalah Empat Bulan (No.2 Vol.2) 
ISSN: 1412-3851, Publisher: STIE STIKUBANK 
SEMARANG, Date 01-08-2003.

Bahkan, menjadi salah satu referensi di 
National Library of Australia, Leiden University, 
dll. 

Yang penting menulis apa yang kita ketahui. 
Best seller atau tidak kita serahkan Allah 

& pembaca 

Strategi Agar Strategi Agar Best SellerBest Seller
PerspektifPerspektif bahwabahwa menulismenulis
bukubuku ituitu mudahmudah..
MemilihMemilih trentren tematema bukubuku
best seller.best seller.
MembuatMembuat outline (GBHN).outline (GBHN).
KuasaiKuasai teknikteknik penulisanpenulisan..
TeknikTeknik menulismenulis cepatcepat

6262

TeknikTeknik menulismenulis cepatcepat..
KuasaiKuasai teknikteknik pengayaanpengayaan
dandan penyuntinganpenyuntingan naskahnaskah..
PilihPilih juduljudul//tematema yang yang tepattepat
dandan memilikimemiliki efekefek sugestifsugestif..
KerjasamaKerjasama dengandengan editor editor 
atauatau penerbitpenerbit..

Tahapan FinalTahapan Final

Mengirimkannya ke penerbitMengirimkannya ke penerbit
–– CV singkat, terutama track record atau bidang CV singkat, terutama track record atau bidang 

spesialisasi Anda spesialisasi Anda 
–– Cantumkan surat pengantar dan alamat dan no Cantumkan surat pengantar dan alamat dan no 

telp/fax/email anda agar mudah dihubungitelp/fax/email anda agar mudah dihubungi
l h d d kl h d d k

6363

–– Tunggu lampau hijau dari Redaksi mengenai Tunggu lampau hijau dari Redaksi mengenai 
pemuatan artikel kita, dari seminggu hingga 3 bulanpemuatan artikel kita, dari seminggu hingga 3 bulan

Jangan putus asa apabila artikel/naskah buku Jangan putus asa apabila artikel/naskah buku 
Anda ditolak Redaksi.Anda ditolak Redaksi.
Jangan mengirim ke media lain sebelum ada Jangan mengirim ke media lain sebelum ada 
pernyataan resmi (tertulis) dari media tertentu.pernyataan resmi (tertulis) dari media tertentu.
Selamat mencoba dan berkarya! Selamat mencoba dan berkarya! 
Do it now, or Never!Do it now, or Never!

64

Krisis adalah cobaan. Quran Srt Al Baqarah ayat 155:
Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, 

kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira 

kepada orang-orang yang sabar. 

…akhirnya….

Lebih Kurang Mohon Dimaafkan
Lain Kali Mohon Diundang
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