
Aku ngeBLOG maka aku keren!

Oleh: Jonru
Disampaikan pada

Workshop Blog IMB, 17 September 2006



Kenapa Keren? (1/2)

1. Tulisan di blog kamu menarik dan
bermanfaat bagi para pengunjung.

2. Rajin nge-blog = latihan menulis
3. Menambah wawasan (fitur komentar yang 

interaktif dan).



Kenapa Keren? (2/2)

4. Dijadikan referensi oleh netter lain
5. Efek samping: Kamu jadi terkenal, 

dan siapa tahu tulisan-tulisan di blog
kamu diterbitkan jadi buku.

6. Dan sebagainya.



Kiat Membuat Tulisan
yang Menarik (1/3)

1. Menulislah seolah-olah kamu sedang
berbicara.

2. Anggaplah si pembaca duduk di depan
kamu.

3. Hindari kalimat klise
4. Jangan terlalu banyak basa-basi

(penjelasan yang tidak penting)



Kiat Membuat Tulisan
yang Menarik (2/3)

5. Gunakan kalimat pendek.
6. Sesuaikan bahasa kita dengan segmen

pembaca.
7. Gunakan kalimat aktif



Kiat Membuat Tulisan
yang Menarik (3/3)

8. Gunakan istilah-istilah yang lebih spesifik.
9. Manfaatkan keanekaragaman istilah.
10. Tonjolkan informasi yang menarik.



Kiat Membuat JUDUL
yang Menarik (1/7)

1. Judul yang mengundang tanda tanya
- Pentingnya Merawat Rambut (x)
- Merawat Rambut Bikin Hidup Lebih

Indah (+)
2. Jangan perlihatkan semuanya
- Ketua MPR Taklukkan Presiden (+)



Kiat Membuat JUDUL
yang Menarik (2/7)

3. Pancing sikap kritis pembaca
- Jawaban yang menyenangkan lebih penting

daripada jawaban yang benar (+)
4. Hindari kalimat klise
- Hubungan Pilkada dan Otonomi Daerah (x)
- Pilkada Memperkuat Otonomi Daerah, 

Benarkah? (+)



Kiat Membuat JUDUL
yang Menarik (3/7)

5. Hindari bahasa yang terlalu umum
- Yang paling kubanggakan (x)
- Yang paling kubanggakan dari adikku (+)
6. Judul yang provokatif
- Nikah dini, keren! (+)
- Yuk, menulis cerpen! (+)



Kiat Membuat JUDUL
yang Menarik (4/7)

7. Judul yang memvonis
- Mengikuti selera pasar = pelacur (+)
8. Judul berupa pertanyaan
- Apakah pemerintah masih memihak 

rakyat? (x)
- Pemerintah Masih Memihak Rakyat? (+)



Kiat Membuat JUDUL
yang Menarik (5/7)

9. Bahasa tidak harus baku
- Operasi lilin, Polri tindak 150 mobil 

pelanggar lalu lintas (+)
10. Plesetan
- Ketika Musim Reshuffle Tiba (+)
- Takkan Lari Sumanto Dikejar (+)



Kiat Membuat JUDUL
yang Menarik (6/7)

Buatlah judul semenarik mungkin, tapi jangan 
menipu pembaca!

- Membakar Majelis Taqlim (x)
- Jadi Presiden, Aa Gym Ajukan Lima Syarat (x)
- Penjelasan di halaman berikutnya >>>



Kiat Membuat JUDUL
yang Menarik (7/7)

- Membakar Majelis Taqlim (x)
(padahal maksudnya: dalam sebuah pengajian/taqlim, 
ada acara bakar sate)

- Jadi Presiden, Aa Gym Ajukan Lima Syarat 
(x)
(padahal maksudnya: Aa Gym mengatakan: calon 
presiden mendatang harus memenuhi lima kriteria 
sebagai berikut....)



Menulis artikel referensi (1/3)

- Tulislah topik yang benar-benar kamu 
kuasai

- Lengkapi tulisan kamu dengan 
data/referensi yang selengkap mungkin.

- Uraikan setiap bagian dengan penjelasan 
yang memadai.



Menulis artikel referensi (2/3)

- Tentu saja, kiat membuat tulisan yang 
menarik tetap perlu diperhatina.

- Sampaikan dengan bahasa yang 
sesederhana mungkin.

- Lengkapi tulisan kamu dengan 
data/referensi yang selengkap mungkin.



Menulis artikel referensi (3/3)
Bahasa inklusif VS bahasa eksklusif
Contoh bahasa inklusif:
Email adalah cara baru dalam berkomuninasi. Dengan perangkat 

ini, kita bisa mengirim pesan kepada teman atau kerabat 
yang tinggalnya amat jauh, dalam waktu yang singkat, cepat, 
dan berbiaya murah, bahkan bisa gratis. Uniknya, semua ini 
bisa kita lakukan langsung dari komputer, tanpa harus pergi 
ke kantor pos.

Contoh bahasa eksklusif:
Email adalah perangkat elektronik yang memungkinkan kita 

mengirim pesan digital melalui mail server tertentu untuk 
diteruskan ke mail server lain. Si penerima pesan digital ini 
akan mendownload pesan digital tersebut atau 
mengaksesnya melalui webmail tertentu.



THE END

SEE YOU LATER ☺



Tentang Jonru

• Content editor pada CBN Internet, Jakarta 
(www.cbn.net.id)

• Pengelola situs diskusi: www.ajangkita.com
• Pengelola situs komunitas: www.penulislepas.com
• Sudah menerbitkan dua buku: (1) Novel “Cinta Tak

Terlerai” (DAR! Mizan, 2005) dan kumcer “Cowok di
Seberang Jendela” (LPPH, 2005).

• Email: jonrusaja@gmail.com
• Website: www.jonru.web.id
• Blog: http://jonru.multiply.com
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