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Populer atau Ilmiah???

Bahasa yang dipakai populer 
Tidak (selalu harus) ditelaah oleh reviewer sebelum publikasi 

Bisa non fiksi atau fiksi 



Untuk Apa Menulis 
(Populer)?



Tulisan bisa 
“menggerakkan”

Kalau sampai waktuku  
'Ku mau tak seorang 'kan merayu  
Tidak juga kau 
 
Tak perlu sedu sedan itu 
 
Aku ini binatang jalang  
Dari kumpulannya terbuang  
 
Biar peluru menembus kulitku  
Aku tetap meradang menerjang 
 
Luka dan bisa kubawa berlari 
Berlari  
 
Hingga hilang pedih perih  
 
Dan aku akan lebih tidak peduli  
Aku mau hidup seribu tahun lagi! 



Tulisan bisa 
“menggerakkan”“Maksud baik saudara untuk siapa?”

“Saudara berdiri di pihak yang mana?”
Kenapa maksud baik dilakukan
Tetapi makin banyak petani yang kehilangan 
tanahnya
Tanah-tanah di gunung telah dimiliki orang-orang 
kota
Perkebunan yang luas
Hanya menguntungkan segolongan kecil saja
Alat-alat kemajuan yang diimpor
Tidak cocok untuk petani yang sempit tanahnya
Tentu kita bertanya: “Lantas maksud baik saudara 
untuk siapa?”
Sekarang matahari, semakin tinggi
Lalu akan bertahta juga di atas puncak kepala
Dan di dalam udara yang panas kita juga bertanya :
Kita ini dididik untuk memihak yang mana?
Ilmu-ilmu yang diajarkan di sini
Akan menjadi alat pembebasan
Ataukah alat penindasan?



Tulisan bisa 
“menggerakkan”

Lelap terus, dan kau pun dipuji sebagai terlembut di 
dunia
Darahmu dihisap dan dagingmu dilahap sehingga 
hanya kulit tersisa
Siapa pula tak memuji sapi dan kerbau?  
Orang dapat menyuruhnya kerja, dan memakan 
dagingnya. 
Tapi kalau mereka tahu hak-haknya, orangpun akan 
menamakannya pongah, karena tidak mau ditindas. 
Bahasamu terpuji halus diseluruh dunia, dan sopan 
pula.  
Sebabnya kau menegur bangsa lain dalam bahasa 
kromo dan orang lain menegurmu dalam bahasa 
ngoko. 
Kalu kau balikan, kau pun dianggap kurang ajar



Mengapa  
“KOMUNITAS JAGO AKUNTANSI INDONESIA” 

mengadakan pelatihan Menulis Populer? 

Mau jadi akuntan macam apa Anda? :)



Tentukan Tujuan!

Tip 1: Bagaimana cara memulai menulis?

Temukan Ide di Semesta! 
Realitas jangan cuma diikuti, 
be critical!

Paradigma Anda apa?



Ide akan muncul jika kita 
banyak 

“membaca” (realita)
Buku apa yang terakhir 

Anda baca?
Musik apa yang terakhir 

Anda dengar?

Film apa yang terakhir Anda 
lihat?

Jurnal Akuntansi apa yang 
terakhir Anda baca?

Praktik Akuntansi apa yang 
terakhir Anda ikuti?



Rasa
Ide

Alur
Pemilihan Kata

Tip 2: Membuat tulisan yang 
“HIDUP” Marah, Sedih, Cinta?

Perubahan, 
Pemberontakan, Kebersatuan, 

Persaudaraan

Kondisi saat ini, kondisi transisi, 
kondisi seharusnyaMetafora, tanda baca

Karakter
Peran protagnonis, antagonis, 

tritagonis, figuran 



Karet - Mahasiswa



Mengapa  
“KOMUNITAS JAGO AKUNTANSI INDONESIA” 

mengadakan pelatihan Menulis Populer? 

Melalui Tulisan Populer tentang Akuntansi, kita dapat 
melakukan penyadaran



Bocoran… sssst
"Motor baru lagi, Lan?" tanya Niana. 

"Nggak baru-baru amat," jawab Holan santai, "empat bulanan mungkin... lumayan juga magnet cewek." 

"iya... bagi cewek matre," sahut Rasyid santai.  Ia menarik sebuah kursi lalu duduk di sebelah Niana, "sudah lama-kah Nin? Maaf ya kami membuatmu 
menunggu." 

"Gak apa-apa," Niana tersenyum. Senyumnya yang manis melelehkan Rasyid. Rasyid segera melempar pandangan. Ia khawatir wajahnya memerah. 

Holan menarik kursi setelah melepas jaket kulitnya, "Hari gini penampilan perlu, Syid, Nin. Motor kayak gitu dengan jaket kayak gini, dipadu kaca mata 
hitam, nah yang kayak gini ini membuatku ngganteng 5 kali lipat lebih banyak." 

"Macam window dressing[1] aja, loe," sahut Rasyid ringan, "macam akuntansi kita sekarang. Penuh PENCITRAAN, kayak kamu." Rasyid menekankan 
kata "pencitraan" dengan suara lebih berat dan pengucapan lebih perlahan. 

"Baiklah... sudah mulai diskusi akuntansi rupanya...," sela Niana di antara debat Rasyid-Holan.  Seorang pelayan warung kopi datang membawakan 
menu.  Sejenak mereka memesan kudapan ringan dan minuman panas. "by the way, kamu gak apa-apa Syid? Setelah kejadian kemarin maksudku." 

"Gak apa-apa kok, fine-fine aja, yang perlu kutanyakan malah Prof. Harjitno. Beliau baik-baik aja waktu aku sudah keluar?" senyum Rasyid nakal. 

"Hampir kena serangan jantung mungkin. Agak lama diam setelah kamu keluar. Mungkin marah," jawab Holan, "tapi bentar aja, terus beliau 
ngelanjutkan diskusi. Gak lulus, loe Syid."  Rasyid hanya tersenyum nakal mendengar “ancaman” Holan. 

"Gak lulus ya tinggal ngulang, Gitu kok dibuat susah, ya nggak," tukas Rasyid kembali," yang jelas Bapakku ngakak habis pas ku-ceritain." 

"Bapakmu memang aneh," balas Holan cepat. 

Minuman panas dan roti bakar yang dipesan Holan dan Rasyid baru datang dan diletakkan di meja. 

"Jadi balik nih... kalau aku pencitraan, apa hubungannya sama akuntansi?" tanya Holan. 

"Banyak, Lan. Kalau kamu terlalu banyak gaya atau pencitraan, orang ngga ngerti asli Holan itu seperti apa, semua ditutup dengan "keindahan". Jaket 
kulit, kaca mata, motor keren. Tuh kayak akuntansi sekarang, apa yang disajikan hanya karena akuntannya yang memang membuatnya seperti realitas 
yang ingin disajikan. Padahal belum tentu itu realitas sesungguhnya. Ingat cerita jatuhnya Enron gara-gara laporan keuangannya dibuat lebih cantik?"






