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MENULIS, BLOGGING & 

PERGAULAN VIRTUAL

OLEH : AMRIL TAUFIQ GOBEL
http://www.daengbattala.com

Disampaikan pada Blogshop Kompasiana 
tanggal 8 Agustus 2009

Jenis-Jenis Blog

� Blog Pribadi: pengalaman pribadi dan catatan harian.

� Blog Opini: berisi pendapat, analisa dan ulasan seseorang 
terhadap satu topik atau tema tertentu.

� Blog Wisata: berisi pengalaman travelling termasuk wisata 
kuliner di banyak tempat.

� Blog Pendidikan: Biasanya berisi interaksi antara 
pengajar/guru ke kalangan pelajar.

� Blog Bisnis: Digunakan oleh wirausahawan untuk 
berbisnis/berpromosi.

� Blog Sastra: Berisi tulisan-tulisan sastra seperti puisi, cerpen.

� Blog Hiburan: Fokus pada hal-hal yang menghibur seperti 
musik, film atau tulisan-tulisan humoris.

� Kanal Blog: Sebuah kanal yang menampung tulisan dari 
banyak blogger.

Pemenang The BOBS Award 2008 

Kategori Blog Bahasa Indonesia Terbaik
My Blog 

www.daengbattala.com

Blog Raditya Dika yang diangkat jadi 

Buku dan Film 

� www.radityadika.com

Kanal Blog “Keroyokan”

� www.kompasiana.com
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“KEAJAIBAN BLOG”

� Menjadi Materi Ide Cerita Sinetron

Cerpen saya berjudul “Seorang Pelacur dan Supir Taksi”

yang pernah dimuat di Harian FAJAR Makassar, 

oleh kawan saya pasangan penulis skenario Yeri Hermanto dan Relitha M.Hermanto

diangkat menjadi naskah cerita sinetron yang berjudul sama 

dan ditayangkan di serial lepas PINTU HIDAYAH 

di RCTI tanggal 6 November 2006 yang dibintangi oleh Ayu Anjani, Hendra Cipta, dll.

Cerpen saya yang berjudul “Cinta dalam Sepotong Kangkung” kembali diadaptasi oleh rekan saya 

Yeri Hermanto dan Relitha M.Hermanto menjadi skenario sinetron 

yang ditayangkan RCTI dalam sinetron lepas MAHA KASIH-2. 

Sinetron ini dibintangi oleh Nabila Syakieb dan Indra Bruggman

Kiat Menulis Cepat, 

Menarik, dan Bermanfaat

Oleh Iskandar Zulkarnaen
http://iskandarjet.kompasiana.com

� Mulai dengan catatan harian

� Peka dan tanggap terhadap peristiwa di sekitar 
Anda. Rekam lalu tuliskan

� Sedia catatan setiap saat

� Jadikan menulis kegiatan yang menyenangkan, 
bukan beban

� Gunakan bahasa sederhana dan mudah 
dimengerti

� Gunakan bahasa yang baik dan sopan, sebab 
bahasa mencerminkan jati diri penulis

Mulai Menulis

� Keingintahuan yang besar tentang berbagai 

hal/peristiwa

� Keinginan berbagi informasi/opini

� Keraguan akan peristiwa sehingga perlu 

membuktikannya

� Keyakinan bahwa menulis adalah pekerjaan 

yang bisa menghasilkan uang

� Aktualisasi diri: “aku menulis maka aku ada”

Lahirnya Tulisan

� Cek tulisan, perkaya dengan bacaan

� Koneksi terus ke berita bagus

� Gali informasi lewat percakapan baik secara 

online maupun offline (ngobrol langsung)

� Jangan pernah berhenti menulis

Setelah Menulis Terima kasih


