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Penulisan Ilmiah PopulerPenulisan Ilmiah Populer

�� PendahuluanPendahuluan
�� Memilih tema tulisanMemilih tema tulisan
�� Memilih media Memilih media 

Bahasa Bahasa �� Bahasa Bahasa 
�� Penyiapan tulisan yang baikPenyiapan tulisan yang baik
�� Teknik menulis artikel ilmiah populerTeknik menulis artikel ilmiah populer



Pendahuluan Pendahuluan 

�� Tulisan di surat kabar atau majalahTulisan di surat kabar atau majalah
�� Fakta yang dirumuskan dalam beritaFakta yang dirumuskan dalam berita
�� Opini yang dirumuskan dalam artikelOpini yang dirumuskan dalam artikel

�� Tulisan dalam surat kabar untuk dibaca hari iniTulisan dalam surat kabar untuk dibaca hari ini
Tulisan dalam majalah mingguan untuk dibaca Tulisan dalam majalah mingguan untuk dibaca �� Tulisan dalam majalah mingguan untuk dibaca Tulisan dalam majalah mingguan untuk dibaca 
minggu iniminggu ini

�� Tulisan dalam majalah dua mingguan untuk Tulisan dalam majalah dua mingguan untuk 
dibaca dalam dua minggu inidibaca dalam dua minggu ini

�� Tulisan dalam majalah bulanan untuk dibaca Tulisan dalam majalah bulanan untuk dibaca 
bulan inibulan ini



Pendahuluan Pendahuluan 

�� Pembaca :Pembaca :
�� Sambil laluSambil lalu
�� CepatCepat
�� Tidak memusatkan pikiranTidak memusatkan pikiran�� Tidak memusatkan pikiranTidak memusatkan pikiran
�� Selektif, tidak semua dibacaSelektif, tidak semua dibaca
�� Pembaca artikel opini Pembaca artikel opini �� sedikitsedikit

�� Tulisan harus mudah “dibaca”Tulisan harus mudah “dibaca”



Memilih tema artikelMemilih tema artikel

�� Sesuaikan dengan misi koran/majalahSesuaikan dengan misi koran/majalah
�� Sesuaikan dengan bidang keahlianSesuaikan dengan bidang keahlian
�� Sedang menggejalaSedang menggejala

Sesuai momentumSesuai momentum�� Sesuai momentumSesuai momentum
�� Sudah teragendaSudah teragenda



Tema artikel pertanianTema artikel pertanian

�� Tema sosial ekonomi lebih berpeluangTema sosial ekonomi lebih berpeluang
�� Agribisnis, fluktuasi produksi, fluktuasi harga, Agribisnis, fluktuasi produksi, fluktuasi harga, 

kekeringan, kebanjiran, hasilkekeringan, kebanjiran, hasil--hasil penelitian hasil penelitian 
dlldlldlldll

�� Tema agro/bio/teknologiTema agro/bio/teknologi
�� Teknik budidaya, informasi agro/bio/teknologi Teknik budidaya, informasi agro/bio/teknologi 

baru, jenis baru, solusi pemecahan masalah baru, jenis baru, solusi pemecahan masalah 
pertanian, hasil penelitian dllpertanian, hasil penelitian dll



Tema artikel pertanianTema artikel pertanian

�� Tema pasca panenTema pasca panen
�� Teknologi pengolahan produk, informasi baru, Teknologi pengolahan produk, informasi baru, 

hasilhasil--hasil penelitian dllhasil penelitian dll

�� Tema lingkungan pertanianTema lingkungan pertanian�� Tema lingkungan pertanianTema lingkungan pertanian
�� Berkurangnya lahan, dampak pestisida, Berkurangnya lahan, dampak pestisida, 

berkurangnya kesuburan tanah, hasilhasil berkurangnya kesuburan tanah, hasilhasil 
penelitian dllpenelitian dll



Ruang untuk artikel pertanianRuang untuk artikel pertanian

�� Pembaca artikel bidang pertanian tidak Pembaca artikel bidang pertanian tidak 
banyak, sehingga tidak banyak koran yang banyak, sehingga tidak banyak koran yang 
menyediakan ruang artikel tema pertanianmenyediakan ruang artikel tema pertanian

�� Beberapa majalah umum menyediakan Beberapa majalah umum menyediakan �� Beberapa majalah umum menyediakan Beberapa majalah umum menyediakan 
ruang artikel pertanian, biasanya tentang ruang artikel pertanian, biasanya tentang 
agro/bio/ teknologi, pertamanan dllagro/bio/ teknologi, pertamanan dll

�� Majalah khusus pertanian menyediakan Majalah khusus pertanian menyediakan 
ruang artikel pertanian (trubus, tumbuh dll)ruang artikel pertanian (trubus, tumbuh dll)



Ruang untuk artikel pertanianRuang untuk artikel pertanian

�� Perlu diketahui :Perlu diketahui :
�� Pembaca yang tertarik membaca artikel pertanian Pembaca yang tertarik membaca artikel pertanian 

adalah mereka yang bergerak di bidang pertanianadalah mereka yang bergerak di bidang pertanian
�� Masarakat umum di pedesaan tertarik pada artikel Masarakat umum di pedesaan tertarik pada artikel 

pertanian, terutama tentang teknikpertanian, terutama tentang teknik--teknik pemecahan teknik pemecahan pertanian, terutama tentang teknikpertanian, terutama tentang teknik--teknik pemecahan teknik pemecahan 
masalah pertanian,  (misalnya pengendalian wereng), masalah pertanian,  (misalnya pengendalian wereng), 
sehingga majalah yang masuk ke pedesaan sehingga majalah yang masuk ke pedesaan 
menyediakan ruang untuk artikel pertanianmenyediakan ruang untuk artikel pertanian

�� Majalah berbahasa daerah (misal bahasa jawa) Majalah berbahasa daerah (misal bahasa jawa) 
selalu menyediakan ruang artikel pertanianselalu menyediakan ruang artikel pertanian



Memilih mediaMemilih media

�� Jangan memilih karena HRJangan memilih karena HR--nya tingginya tinggi
�� Pertimbangkan ruang yang disediakan, Pertimbangkan ruang yang disediakan, 

mungkin disediakan tiap rabu, atau sabtumungkin disediakan tiap rabu, atau sabtu
�� Untuk pemula pilihlah koran/majalah lokal Untuk pemula pilihlah koran/majalah lokal �� Untuk pemula pilihlah koran/majalah lokal Untuk pemula pilihlah koran/majalah lokal 

atau khusus,  “grade”nya lebih rendah atau khusus,  “grade”nya lebih rendah 
karena pengirim artikel lebih sedikit.karena pengirim artikel lebih sedikit.

�� Apabila sudah pernah dimuat satu kali, Apabila sudah pernah dimuat satu kali, 
peluang pemuatan artikel berikutnya lebih peluang pemuatan artikel berikutnya lebih 
mudah asal kualitas tetap terjagamudah asal kualitas tetap terjaga



Memilih mediaMemilih media

�� Peluang diterima oleh koran lebih tinggi Peluang diterima oleh koran lebih tinggi 
daripada majalah mingguan atau bulanandaripada majalah mingguan atau bulanan

�� Redaksi koran tidak mengadakan Redaksi koran tidak mengadakan 
komunikasi dengan penulis, dan apabila komunikasi dengan penulis, dan apabila komunikasi dengan penulis, dan apabila komunikasi dengan penulis, dan apabila 
artikel tidak dimuat tidak dikembalikanartikel tidak dimuat tidak dikembalikan

�� Majalah pertanian bulanan kadang2 Majalah pertanian bulanan kadang2 
mengadakan komunikasi dengan penulis mengadakan komunikasi dengan penulis 
yang artikelnya akan dimuatyang artikelnya akan dimuat



Bahasa Bahasa 

Secara umum :Secara umum :
�� Singkat, padat, sederhana dan jelasSingkat, padat, sederhana dan jelas
�� Memakai kata dan istilah yang lugas, Memakai kata dan istilah yang lugas, 

tepat, tidak mengandung nilai rasa buruk, tepat, tidak mengandung nilai rasa buruk, tepat, tidak mengandung nilai rasa buruk, tepat, tidak mengandung nilai rasa buruk, 
tetapi tidak keringtetapi tidak kering

�� Memakai ejaan yang benarMemakai ejaan yang benar
�� Menggunakan kalimat yang pendek dan Menggunakan kalimat yang pendek dan 

tidak berbelittidak berbelit--belitbelit



Pedoman bahasa indonesia jurnalistikPedoman bahasa indonesia jurnalistik

1.1. Menerapkan pedoman EYD secara konsekuenMenerapkan pedoman EYD secara konsekuen
2.2. Membatasi penggunaan singkatan dan akronimMembatasi penggunaan singkatan dan akronim
3.3. Tidak menghilangkan imbuhanTidak menghilangkan imbuhan
4.4. Menggunakan kalimat pendekMenggunakan kalimat pendek
5.5. Menjauhi ungkapan klise atau stereo type yg sering dipakai Menjauhi ungkapan klise atau stereo type yg sering dipakai 

dalam transisi berita, seperti sementara itu, dapat dalam transisi berita, seperti sementara itu, dapat dalam transisi berita, seperti sementara itu, dapat dalam transisi berita, seperti sementara itu, dapat 
ditambahkan dllditambahkan dll

6.6. Menghilangkan kataMenghilangkan kata--kata mubazirkata mubazir
7.7. Tidak mencampuradukkan pemakaian pasif (di..) dan aktif Tidak mencampuradukkan pemakaian pasif (di..) dan aktif 

(me..)(me..)
8.8. Menghindari kataMenghindari kata--kata asing dan istilah terlalu tekniskata asing dan istilah terlalu teknis
9.9. Sedapat mungkin mentaati kaidahSedapat mungkin mentaati kaidah
10.10. Bahasa jurnalistik adalah bahasa komunikatif dan spesifik Bahasa jurnalistik adalah bahasa komunikatif dan spesifik 

dan karangan yang baik dilihat dari 3 aspek : isi, bahasa dan dan karangan yang baik dilihat dari 3 aspek : isi, bahasa dan 
teknik persembahannyateknik persembahannya



Penyiapan tulisan yang baikPenyiapan tulisan yang baik

�� Apabila ingin menyiapkan tulisan (koran Apabila ingin menyiapkan tulisan (koran 
atau majalah) yang baik, perhatikan :atau majalah) yang baik, perhatikan :

1.1. Kepada siapa tulisan ditujukanKepada siapa tulisan ditujukan
�� Untuk koran topik harus hangat dan sedang Untuk koran topik harus hangat dan sedang �� Untuk koran topik harus hangat dan sedang Untuk koran topik harus hangat dan sedang 

menjadi opini masyarakatmenjadi opini masyarakat

2.2. Pakai bahasa yg baik dan benarPakai bahasa yg baik dan benar
�� Bahasa sederhana dan mudah dimengerti, Bahasa sederhana dan mudah dimengerti, 

kalimat pendek, hindari tabel dan gambar atau kalimat pendek, hindari tabel dan gambar atau 
angkaangka--angka rumitangka rumit



Penyiapan tulisan yang baikPenyiapan tulisan yang baik

3.3. Perhatikan “4W” dan “1H”Perhatikan “4W” dan “1H”
�� Tampilkan secara lengkap, agar tidak pincangTampilkan secara lengkap, agar tidak pincang

4.4. Persyaratan teknis :Persyaratan teknis : panjang, spasi, tabel, panjang, spasi, tabel, 
gambar dsbgambar dsb�� bisa jadi syarat utamabisa jadi syarat utama
�� Misal 5Misal 5--7 hal, spasi ganda7 hal, spasi ganda�� Misal 5Misal 5--7 hal, spasi ganda7 hal, spasi ganda

5.5. Topik yang dipilihTopik yang dipilih
�� Hangat, makin dekat dengan opini masyarakat Hangat, makin dekat dengan opini masyarakat 

makin baikmakin baik
6.6. Berikan kpd teman untuk “koreksi”Berikan kpd teman untuk “koreksi”
7.7. Tulisan harus asli, belum pernah dimuatTulisan harus asli, belum pernah dimuat



Penyiapan tulisan khusus untuk koranPenyiapan tulisan khusus untuk koran

�� Pilih topik yang menarik, dg persyaratan Pilih topik yang menarik, dg persyaratan 
yg tertulis diatasyg tertulis diatas

�� Buat kerangka tulisanBuat kerangka tulisan
�� Isi kerangka tsb dg tulisan dan bahasa Isi kerangka tsb dg tulisan dan bahasa �� Isi kerangka tsb dg tulisan dan bahasa Isi kerangka tsb dg tulisan dan bahasa 

yang mudah ditangkap pembacayang mudah ditangkap pembaca
�� Hindarkan hal2 yang spekulatifHindarkan hal2 yang spekulatif
�� Hindarkan tulisan yg merugikan pihak lainHindarkan tulisan yg merugikan pihak lain
�� Hindarkan plagiatHindarkan plagiat



Teknis penulisanTeknis penulisan
�� Penulisan opini di koran tidak ada aturan Penulisan opini di koran tidak ada aturan 

sistematika bakusistematika baku
�� Penulisan artikel memang berreferensi bakat Penulisan artikel memang berreferensi bakat 

dan seni, namun jangan memvonis diri tidak dan seni, namun jangan memvonis diri tidak 
berbakat berbakat �� dpt melemahkan semangatdpt melemahkan semangatberbakat berbakat �� dpt melemahkan semangatdpt melemahkan semangat

�� Setelah judul, bisa dimulai dengan pendahuluan Setelah judul, bisa dimulai dengan pendahuluan 
atau langsung dg pertanyaan yg akan dibahasatau langsung dg pertanyaan yg akan dibahas

�� Bisa diawali dg syair lagu, baik puisi atau Bisa diawali dg syair lagu, baik puisi atau 
omongan tokoh yang relevanomongan tokoh yang relevan

�� Tidak ada beban menyebut rujukan atau Tidak ada beban menyebut rujukan atau 
pertanggungjawaban yang ketatpertanggungjawaban yang ketat



Teknis penulisanTeknis penulisan

�� Bisa dimulai dg Bisa dimulai dg konon,.. Ketika peminat konon,.. Ketika peminat 
fakultas pertanian mulai menurun,….fakultas pertanian mulai menurun,….

�� Tidak harus membuat kesimpulan di akhir, Tidak harus membuat kesimpulan di akhir, 
dapat ditutup dg kata2 ragudapat ditutup dg kata2 ragu--ragu, misal ragu, misal dapat ditutup dg kata2 ragudapat ditutup dg kata2 ragu--ragu, misal ragu, misal 
kalau kualitas input yang diterima rendah, kalau kualitas input yang diterima rendah, 
sedangkan proses pembelajaran tidak sedangkan proses pembelajaran tidak 
dijamin bagus, mungkinkan kita bisa dijamin bagus, mungkinkan kita bisa 
menghasilkan lulusan sesuai dengan menghasilkan lulusan sesuai dengan 
tuntutan pasar? Mungkin tidak!tuntutan pasar? Mungkin tidak!



Teknis penulisanTeknis penulisan

�� Kuasai masalah dg baik, sehingga penulis harus Kuasai masalah dg baik, sehingga penulis harus 
mengikuti perkembangan (reading habit mengikuti perkembangan (reading habit ��
sangat penting)sangat penting)

�� Himpun bahan penulisan : pengamatan, komik Himpun bahan penulisan : pengamatan, komik 
sampai Quransampai Quransampai Quransampai Quran

�� Mulai dengan membuat lead, uraian singkat Mulai dengan membuat lead, uraian singkat 
rencana penulisan secara keseluruhan, rencana penulisan secara keseluruhan, 
biasanya dianggap paling sulitbiasanya dianggap paling sulit.  .  

�� Lead harus jadi alinea pembuka yang memaksa Lead harus jadi alinea pembuka yang memaksa 
pembaca untuk membaca tulisan kitapembaca untuk membaca tulisan kita



Teknis penulisanTeknis penulisan

�� Setelah lead, tuangkan seluruh gagasan Setelah lead, tuangkan seluruh gagasan 
dalam news body, yg berisi identifikasi dan dalam news body, yg berisi identifikasi dan 
penuangan masalah secara tuntas, rinci, penuangan masalah secara tuntas, rinci, 
lengkap menyeluruh.lengkap menyeluruh.lengkap menyeluruh.lengkap menyeluruh.

�� Penutup Penutup �� berisi ringkasan atau refleksi berisi ringkasan atau refleksi 
tentang persoalan, baik komentar, tentang persoalan, baik komentar, 
alternatif maupun kesimpulanalternatif maupun kesimpulan

�� Jangan lupa cantumkan biografi singkatJangan lupa cantumkan biografi singkat



Contoh leadContoh lead

�� Lead yang baik :Lead yang baik :
�� Keikutsertaan Miss Indonesia ke ajang Miss Keikutsertaan Miss Indonesia ke ajang Miss 

Universe kembali menjadi sorotan banyak Universe kembali menjadi sorotan banyak 
kalangan.  Ada dua macam sorotan.  kalangan.  Ada dua macam sorotan.  
Pertama, bagi yang setuju, ajang tersebut Pertama, bagi yang setuju, ajang tersebut Pertama, bagi yang setuju, ajang tersebut Pertama, bagi yang setuju, ajang tersebut 
merupakan salah satu bentuk promosi dan merupakan salah satu bentuk promosi dan 
memperkenalkan wanita Indonesia di tingkat memperkenalkan wanita Indonesia di tingkat 
dunia.  Kedua, bagi yang tidak setuju, dunia.  Kedua, bagi yang tidak setuju, 
kegiatan tersebut tidak sesuai dengan budaya kegiatan tersebut tidak sesuai dengan budaya 
Indonesia yang menjunjung tinggi Indonesia yang menjunjung tinggi 
femininisme dan kesopananfemininisme dan kesopanan



Contoh judulContoh judul

Koran :Koran :
�� Agribisnis, dari pilihan ke “brandmark” pertanianAgribisnis, dari pilihan ke “brandmark” pertanian
�� Pupuk melimpah, bukan jaminanPupuk melimpah, bukan jaminan
�� Padi puso, salah siapa?Padi puso, salah siapa?�� Padi puso, salah siapa?Padi puso, salah siapa?
Majalah :Majalah :
�� Adakah terarium di rumah Anda?Adakah terarium di rumah Anda?
�� Mengatasi kerontokan bunga manggaMengatasi kerontokan bunga mangga
�� Merangsang pembungaan bawangMerangsang pembungaan bawang



�� Dalam menulis tetap perlu skill, dan untuk Dalam menulis tetap perlu skill, dan untuk 
mewujudkan perlu banyak latihanmewujudkan perlu banyak latihan

�� Apa yang saya sampaikan tsb lebih Apa yang saya sampaikan tsb lebih �� Apa yang saya sampaikan tsb lebih Apa yang saya sampaikan tsb lebih 
bersifat informasi yang bersumber dari bersifat informasi yang bersumber dari 
pengalaman dan beberapa bacaanpengalaman dan beberapa bacaan

�� Kurang lebihnya mohon maaf dan terima Kurang lebihnya mohon maaf dan terima 
kasihkasih




