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Teknik Menulis Buku

• Lihatlah simpang lima.

• Eksplorasi minimal 25 pandangan menarik 
yang bisa menjadi judul tulisan atau bab.

• Membuat paragrap atau cerita masing masing 
bab dan sub-bab.

• Jadikan mini buku.

• Kembangkan mini buku menjadi buku 
referensi.



Buku Referensi Tentang 
Kota Semarang

• Teksture Wilayah Kota Semarang

• Keramahan Masyarakat Kota Semarang

• Wisata Kota Semarang

• Belanja Kota Semarang

• Kuliner Kota Semarang

• Icon-Icon Kota Semarang

• Hiburan Kota Semarang

• Tradisi Kota Semarang



ATM

• Amati buku yang sejenis yang akan anda tulis.

• Tiru hal hal tertentu dengan gaya bahasa dan 
cara penyampaian.

• Modifikasi isi, gambar, ilustrasi dan hal hal 
yang unik menurut anda.



Mencari Ide Menulis



http://hardiwinoto.com/keris-empu-
gandring-dan-kebijakan-publik/



One Day One Page

Hari ini menulis apa ya? Pertanyaan muncul setiap 
matahari mulai terbit. Miliki obsesi one day one 
post jika punya blog atau inginan menulis buku atau 
artikel. Maka perlu banyak ide atau gagasan. Banyak 
hal positif yang didapatkan dalam aktivitas 
meningkatkan kemampuan menulis, mengedit 
tulisan dan membahasakan ide. 
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Bank Idea atau Blank Idea

• Pernah mengalami blank ide untuk menulis? 

• Ingin bisa rutin dan aktif posting artikel?

• Gak usah khawatir atau kehabisan akal.

• Banyak sekali sumber ide yang belum tereksplorasi. 

• Sumber ide muncul begitu saja dalam pikiran kita, 
namun kita enggan menulisnya.
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Menulis dan Dapat Duwit
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IDE dan INSPIRASI

• Ide adalah gagasan atau rancangan yang tersusun
dalam pikiran.

• Inspirasi adalah gagasan yang muncul di ingatan.

• Ilham adalah petunjuk untuk memperoleh gagasan.

• Karya tulis adalah kreasi berupa tulisan dalam bentuk 
buku ajar, buku referensi, buku cerita, biografi atau 
otobiografi, laporan penelitian, dan fiksi.
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jenis tulisan yang akan ditulis

• Laporan kegiatan

• Laporan penelitian

• Fiksi

• Narasi

• Berita
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Tema Tulisan

• Kesehatan

• Olah raga 

• Politik

• Perdagangan

• Teknologi

• Remaja

• Ekonomi

• Satra



http://hardiwinoto.com/pemerintah-
dan-agen-korporat-asing/
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Bagaimana Mencari Ide?

• Anggap anda menemukan masalah, lalu anda sok pintar 
dan memiliki solusi.

• Anggap anda mengetahui sesuatu, dan anggap orang lain 
belum tahu, dan anda adalah pemberi tahu tentang yang 
anda ketahui.

• Narsis itu perlu, untuk memperkuat sugesti anda sendiri 
bahwa tulisan kamu adalah layak dibaca orang lain.

TULIS DAN TULIS DENGAN BERBAGAI VERSI, EDIT DAN EDIT 
DI SETIAP WAKTU KETIKA ANDA SEDANG BUNTU



Habis 
perjalanan, 
nonton film 

atau baca novel 
harus menjadi 

tulisan gaya 
kamu 
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Perkaya Pengalaman Pribadi

• Pengalaman kehidupan sehari-hari merupakan 
sumber permasalahan yang tidak pernah ada 
habisnya, dari pengalaman pribadi yang 
tertangkap sehari-hari ataupun pengalaman 
mengikuti seminar, membaca berita, 
pengalaman orang lain dan bacaan referensi.
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Kejanggalan di Sekitar Kita 

• Seringkali kita merasa tidak puas dengan kondisi 
sekitar atau pengalaman tertentu kemudian 
muncul pertanyaan tentang hal-hal yang berada 
dibalik pengalaman tsb, dan perbaikan yang 
diingkan.

• Kas masjid kan banyak kenapa banyak remaja 
masjid yang tak bisa sekolah karena kekurangan 
biaya.
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Sok Pintar Mengkritisi Buku

• Anda dapat terinspirasi dari berbagai bahan 
bacaan di perpustakaan.

• Anda dapat menemukan sumber permasalahan 
yang  baik untuk dikembangkan menjadi tulisan, 
yaitu dengan cara mencari sisi lain yang tak 
tertulis dalam bacaan tersebut.

ANDA DAPAT SOK PINTAR MENGKRITISI ISI BUKU 
YANG ANDA BACA
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Lost of Java
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Negeri Para Bedebah



25

Cari Hal Lain 

• Dengan mengambil sudut-sudut atau 
bidang-bidang yang belum tergarap serta 
kegagalan dan kelemahan tulisan yang 
telah ada lalu munculkan permasalahan 
baru yang cukup menarik untuk 
dikembangkan menjadi ide tulisan yang 
baru. 



26

Sok Tahu Masalah Aktual 

• Suatu masalah atau problem dapat digali dari suatu 
masalah yang dinalar kemudian cari komponen lain 
yang menunjukan sebab akibat dari masalah itu 
sendiri. 

ANDA SOK TAHU TENTANG SEBAB AKIBAT DARI 
MASALAH YANG ANDA PERHATIKAN
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Bagaimana Sebaiknya..?

• Pilih topik masalah yang benar-benar anda 
minati. 

• Pertimbangkan apakah referensinya 
mudah didapatkan (jika tulisan ilmiah). 

• Pilih cara mengerjakan yang termudah. 
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Teruslah Menulis walau dalam WC kalau 
memang ide munculnya di WC.
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Tahukah anda bahwa ide tulisan 
sering kali bersumber dari tulisan 

orang lain. Banyaklah membaca dan 
kritiklah tulisan yang anda baca lalu 

tulislah apa maumu.
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Kuatkan Nalar dan Logika

• Bagaimana Nalarnya?

• Bagaimana dasar Logikanya?

Nalar dan Logika Anda jadi sumber inspirasi 
anda sendiri
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• Indonesia adalah negara agraris, kok 
beras dan daging impor, apa yang salah?

• Koreksi produk nasional.

• Koreksi perilaku pejabat.

• Koreksi kebijakan ekonomi.
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Kemampuan anda untuk melihat
potensi diri sangat menentukan
masalah yang akan diangkat sebagai
tema tulisan
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Kenali Ketertarikan Anda

• Apakah anda tertarik dengan alam? Tulislah 
tentang alam.

• Apakah anda tertarik dengan industrialisasi atau 
manufaktur? Tulislah tentang sosial perkotaan.

TULIS DAN TULIS SETIAP KATA HATI DAN 
PIKIRANMU, SEKOLAH MENULIS BUKAN 
SEKOLAH KEBATINAN
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Menjelajah internet

• Internet digunakan untuk membantu 
menguatkan ide sekaligus merumuskan 
masalah yang akan dipecahkan.

• Paling mudah menggunakan search engines 
dengan pemilihan kata kunci yang pas, boleh 
langsung kata dasarnya ataupun menggunakan 
“how to …”
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Berburu ide dari dan untuk 
internet



Anda Bisa Naik sepeda? Anda tak 
perlu baca teori bersepeda. 

Cukup anda jatuh bangun lagi 
naiki sepeda lagi, jatuh lagi dan 

bangkit lagi
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Proses Naskah Jadi Buku Di Penerbit

• Naskah

• Serahkan naskah dalam bentuk hardcopy

• Penilaian naskah 

• Jika sudah diterima (berita acara serah terima)

• Editing

• Seting 

• Printing



Buku Rating Tinggi

• Buku Pelajaran SD - SLTA

• Buku untuk pemula

• Buku dasar dasar

• Buku kiat sukses

• Buku kewirausahaan 



Proposal Pengiriman Naskah

• Sinopsis

• Sistematika

• Sasaran

• Keunggulan buku

• CV penulis



Calon Buku

• Auditing untuk Bisnis 
Syariah

• Auditing untuk 
Pemerintah Daerah

• Studi Kelayakan Bisnis 
Syariah



Tugas

• Peserta membuat rancangan buku

• Buat judul buku dan 14 bab

• Buat masing masing bab terdiri dari 4 sub bab

• Buat daftar isi buku

• Buat masing masing bab minimal 4 paragrap

• Berjanji dalam satu tahun dapat menyusun 
satu buku ajar / referensi.



ـَّلـِه َو بََرَكاتُهواَلسَّـََلُم َعـَلْيُكْم َو َرْحَمـةُ ال



Terima Kasih


