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PENGENALAN 

Penulisan kreatif merupakan bidang ilmu yang sentiasa berkembang dari masa ke masa, sesuai dengan 

perubahan pemikiran manusia, teknologi dan gaya kreativiti manusia. Apapun perubahan yang berlaku 

dalam bidang penulisan kreatif, sama ada dari segi teori dan amali hanya golongan penulis yang cekal, 

beriltizam dan serius sahaja yang akan kekal dalam penglibatan mereka sebagai penulis. 

Talib Samat (2006: V) menjelaskan bahawa sebahagian penulis akan hilang bagai buih-buih di laut kerana 

mereka menulis sekadar untuk lulus peperiksaan atau sekadar mengisi masa lapang mereka sahaja. 

Ertinya mereka tiada matlamat dan tujuan sebenar mereka menulis. Hal inilah yang perlu diperbetulkan 

terlebih dahulu sekiranya mereka betul-betul jujur atau ikhlas dalam berkarya 

Menjadi seorang penulis, tidaklah tersohor seperti seorang penyanyi atau pelakon. Walau bagaimanapun, 

melibatkan diri dalam seni penulisan, barangkali jauh bezanya dengan seni yang lain. Setelah membaca 

sebuah karya kreatif yang baik, dirasakan suatu kepuasan yang tidak dapat diterjemahkan.  

Meletakkan diri sebagai seorang penulis tidak semudah membaca sebuah karya sastera. seorang penulis 

perlu ada bakat, perlu mengalami sebanyak mungkin pengalaman, perlu menimba banyak ilmu, tentunya 

daripada buku-buku dan perlu kepada disiplin diri yang baik. Mohd Azli Lee Abdullah dan Mohd Isnin Tawaf 

(1997:2) menyatakan perkara yang menyentuh soal bakat, barangkali banyak yang boleh dipertikaikan. 

Banyak pendapat mengatakan bahawa semua manusia normal berbakat dalam semua bidang. Bakat 

boleh diasah. Contohnya, kursus penulisan yang terdapat di pusat pengajian tinggi berjaya melahirkan 

sejumlah penulis. Malah ramai dalam kalangan mereka tidak pernah bercita-cita menjadi seorang penulis. 

Namun setelah dilatih dan diberi pendedahan, mereka boleh menghasilkan karya yang relatifnya baik.  

Pengalaman menulis penulisan kreatif adalah sesuatu yang mahal dalam hidup ini yang penuh dengan 

cerita suka duka yang perlu dikongsi bersama dengan sesiapa sahaja termasuk golongan pelajar dan 

golongan pencinta ilmu sebagai motivasi, pengajaran dan perbandingan. Melengkapkan diri sebagai 

seorang penulis tentunya tidak sempurna selagi tiada berdisiplin dalam melakukan kerja menulis. Tanpa 

disiplin yang baik barangkali kerja-kerja dilakukan sering tergendala dan jauh daripada sempurna. Oleh 

yang demikian, kerja menulis memerlukan disiplin diri yang baik supaya dapat menyiapkan kerja 

sebagaimana yang diharapkan dan kerja itu memuaskan diri sendiri dan orang lain. Tiada satu pun yang 

mudah dalam hidup ini. Semuanya perlu ditempuh dengan semangat perjuangan, dedikasi, kerja keras dan 

tidak mudah menyerah kalah kepada suasana dan keadaan. 

Penulisan kreatif merupakan satu bidang yang boleh dijadikan kerjaya sepenuh masa yang 

menguntungkan dan membantu kedudukan ekonomi bagi mereka yang benar-benar serius. 

Memandangkan penganggur dalam kalangan belia yang berkelulusan semakin ramai bilangannya, maka 

para belia disyorkan menceburkan diri dalam bidang penulisan kreatif yang boleh menjanjikan pulangan 

yang baik dari segi pendapatan. Para belia boleh menulis mengikut kreativiti masing-masing dan tidak 

terbatas kepada satu-satu genre sahaja. Penulis yang kreatif dan proaktif ialah mereka yang menguasai 

bidang penulisan kreatif dan boleh memanfaatkannya bilabila perlu dalam kehidupan mereka. 
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KONSEP PENULISAN KREATIF 

Penulisan adalah suatu bentuk kebebasan untuk setiap insan yang menulis. Penulisan kreatif adalah apa 

saja, di mana penulisnya menggambarkan buah fikiran, gejolak perasaan, daya imaginasi dan daya 

kreativiti yang tentunya unik apabila penulisnya hanya melaporkan peristiwa ataupun berita. Penulisan 

kreatif digarap dengan bahasa yang segar, menyusun ayat yang indah lagi mencabar dan berunsur murni. 

Ayan, Jordan E (2002) mendefinisikan penulisan kreatif sebagai kemampuan untuk mengendalikan fikiran-

fikiran kreatif yang bergumul dalam fikiran seseorang dan untuk menyusunnya ke dalam sebuah kalimat 

dengan struktur yang baik. Penulis kreatif menyimpan banyak imaginasi kerana tidak semua imaginasi 

adalah fikiranfikiran yang kreatif. Kreativiti lahir dalam fikiran yang mampan dan matang.  

Penulisan kreatif ialah apa-apa penulisan yang bertujuan untuk menyatakan pemikiran, perasaan dan 

emosi, berbanding dengan hanya memberikan maklumat. Ia juga boleh ditakrifkan sebagai pengungkapan 

pemikiran dan perasaan penulis dengan cara yang imaginatif, seringnya unik dan indah bunyinya. Definisi 

penulisan kreatif di atas diambil daripada www.dailywritingtips.com.  

Mahaya Mohd Yassin (2009) mentakrifkan penulisan kreatif sebagai pengolahan dan penghasilan 

karangan, ciptaan karya atau cerita seperti novel, cerpen, drama dan puisi. Sebelum terhasil sesebuah 

penulisan kreatif, seseorang itu perlu berfikiran kreatif sama ada secara dirangsang, dibimbing atau yang 

semarak sendiri-sendiri. Manakala Mana Sikana (2005:181) menjelaskan bahawa penulisan kreatif ialah 

proses penciptaan yang dimulai dengan dorongan untuk menulis, timbulnya ilham, penyusunan fikiran, 

pematangan dan penggarapannya memberi kesan dan impak kepada hanya yang akan ditulis.  

Apakah penulisan 

Merakam, menghasil dan menyampaikan idea, pengalaman, perasaan mahupun maklumat dalam bentuk 

tulisan atau grafik untuk komunikasi adalah merupakan keseluruhan proses menulis. 

Don Bryne (1979) mengatakan “apabila seseorang menulis ia menggunakan simbol-simbol grafik mengikut 

konvensyen tertentu. Lambang yang dibentuk akan menjadi perkataan dan perkataan ini disusun untuk 

membina ayat. Hasilnya satu urutan ayat yang berkait rapat dan koheren akan menjadi sebuah karangan.” 

Pandangan ini selaras dengan pendapat Ishak Harun (1979) yang mengemukakan bahawa “penulisan 

sebagai satu kemahiran menyampaikan idea, fakta dan sebagainya yang terdapat dalam pemikiran 

manusia melalui alat komunikasi iaitu bahasa.” 

Apakah penulisan kreatif 

Jika menulis merupakan suatu proses, tentulah beberapa tahap perlu dikuasai. Tahap yang paling tinggi 

ialah proses kreatif yang jika dikuasai boleh menghasilkan penulisan kreatif. Mengikut Shahnon Ahmad ( 

1993) “proses kreatif dapat dimaknakan sebagai tahap tindakan yang diperlakukan insan secara sedar 

atau tidak sedar dalam penciptaan sesuatu.” Ini dapat disokong oleh pandangan Nik Safiah, (1987), 

mengatakan penulisan kreatif perlu berfikir secara kreatif untuk mendapatkan idea dan fakta serta menilai 

http://www.dailywritingtips.com/
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semula idea dan fakta yang disampaikan itu secara berkesan.Setiap hasil karya penulisan kreatif amat 

mengutamakan daya imaginasi dan kecerdasan akal untuk mengusik sensitiviti pembaca melalui penulisan 

yang dihasilkan. 

Penulisan kreatif terbahagi kepada dua bentuk iaitu prosa dan puisi. Karya prosa ialah bentuk tulisan 

karangan biasa yang mengandungi jalinan fikiran pengarang, tiada pola rima dan tidak terikat dengan 

bebtuk-bentuk tertentu ( seperti pantun dan syair). Penglahiran idea dalam prosa lazimnya berbentuk 

eksplisit secara naratif atau deskriptif ataupun kedua-duanya sekali. Contoh karangan berbentuk prosa 

ialah cerpen, novel, drama autobiografi, kritikan, esei, catatan, jurnal, surat dan lain-lain. 

Karya puisi pula adalah dari jalinan fikiran pengarang yang digubah dengan bahasa yang indah, berirama 

dengan bentuk-bentuk yang tersendiri dan bahasanya tidak terikat dengan tatabahasa. Puisi ini dicipta 

untuk meluahkan perasaan atau maklumat tertentu. Contoh karya puisi ialah pantun, syair, gurindam, 

seloka, bahasa berirama dan sajak. 

Jadi, sebarang bentuk penulisan memerlukan keupayaan penulis menjalin sebarang idea berdasarkan 

pilihan diksi, kepelbagaian ragam ayat, stilistik, unsure kesatuan dan pertautan dalam perenggan dan 

pemerengganan dalam bentuk-bentuk tertentu. Oleh itu, seni dalam mengarang ini umpama menganyam 

kelarai yang perlu susun atur dan kreativiti yang tinggi. 

Secara mudah dapat dikatakan bahawa penulisan kreatif adalah apa-apa penulisan yang bertujuan untuk 

menyatakan pemikiran, perasaan, dan emosi, berbanding dengan hanya memberikan maklumat. Ia juga 

boleh ditakrifkan sebagai: 

1. Pengungkapan pemikiran dan perasaan penulis dengan cara yang imaginatif, seringnya unik, dan 

indah bunyinya (takrif Sil.org); 

2. Satu bentuk kebebasan peribadi. Ia membebaskan kita daripada identiti khalayak yang 

mengelilingi kita. Pada hakikatnya, penulis menulis bukan untuk menjadi pujaan tetapi terutamanya 

untuk menyelamatkan diri supaya dapat hidup sebagai individu (takrif Don DeLillo); 

3. Mana-mana kerja yang kadangkala susah dan mencabar, tetapi boleh mendatangkan banyak 

kepuasan. 
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TAPI APA ITU PENULISAN KREATIF? 

Penulisan adalah suatu bentuk kebebasan untuk setiap insan yang menulis. Membebaskan kita daripada 

identiti massa yg kita lihat di sekeliling kita. Di mana akhirnya, penulis akan menulis bukan untuk 

menciptakan hero atau watak utama tidak yang melanggar nilai-nilai murni sejagat, tapi untuk 

menyelamatkan diri sendiri – untuk kelansungan hidup sebagai individu. 

Penulisan, biar dalam genre apa sekali pun, memang agak sukar, tapi berbaloi, anda akan mendapat 

kepuasan yang tiada taranya, setiap kali sesebuah karya itu selesai digarap. Menjadi seorang insan kreatif 

kadangkala agak sukar, mencabar pada ketika-ketikanya, tp juga menyeronokkan. 

PROSES PENULISAN KREATIF 

Penulisan Kreatif pada dasarnya ialah proses penciptaan karya sastera. Ia bermula dari tercetusnya idea 

(yang disebut sebagai mendapat ilham), memikir dan mematangkan idea tersebut, mengolah dalam bentuk 

tulisan dalam pelbagai genre, dan seterusnya memperbaiki dan memurnikan sehingga lahir sebuah karya 

yang baru. Proses ini tidak berlaku dalam tempoh masa yang sama untuk semua pengarang.Setiap 

seorang pengarang juga tidak mengambil masa yang sama untuk menghasilkan karya yang berlainan. 

Proses kreatif boleh dibahagikan kepada beberapa tahap. 

Tahap Satu: Kemunculan Idea atau Ilham. 

1)    Suatu  idea muncul di dalam benak atau pemikiran penulis. Kemunculan ini  disebut  juga sebagai 

mendapat ilham. Idea sering muncul tidak mengira waktu dan tempat,seringkali dengan tidak diramal. 

Kadang-kadang ketika seseorang di dalam kenderaan, ketika berbual dengan orang lain, atau ketika 

menonton television. Ia muncul ketika sedang sibuk, sakit atau ketika sihat. 

2)    Idea sering melintas dengan cepat dan kemudian menghilang Oleh itu, sangat membantu jika seorang 

penulis  membawa buku catatan (atau apa-apa alat IT yang canggih dewasa ini) untuk mencatat sesuatu 

yang melintas di fikirannya.  Pencatatan idea harus dilakukan sebaik mungkin. Idea ini kemudian dapat 

diperhalusi, difikir-fikirkan sehingga benar-benar menjadi matang dan jelas. 

3)    Idea yang muncul banyak bergantung kepada pengetahuan dan pengalaman. Semakin banyak 

pengalaman dan pengetahuan seseorang, semakin banyak idea yang akan  didapati. Oleh itu seseorang 

harus terus meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya di dalam pelbagai bidang seperti kesenian, 

politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain-lain. Pengetahuan dapat diperolehi melalui membaca, 

berdiskusi, mendengar ceramah, dan lain-lain. Pengalaman dapat diperoleh secara langsung atau tidak 

langsung. 

4)    Seorang penulis juga boIeh berusaha untuk memperkayakan idea antara lain  (i) dengan mempelajari 

idea orang lain, (ii) meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, (iii) menciptakan suasana yang santai, 

merasa selesa dan berani untuk bertukar-tukar pandangan dan mendengar pandangan orang lain terhadap 

hasil tulisan (iv) sering berlatih.. 
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Tahap Kedua : Mengembangkan Idea 

1)    Seorang penulis sering mendapat lintasan-lintasan idea atau pemikiran yang samar-samar dan tidak 

lengkap. Idea yang muncul biasanya tidak dapat terus dituangkan ke dalam karya sastera, tetapi masih 

memerlukan pengolahan terlebih dulu. Dengan mengolah dan menyempurnakan secara terus- menerus 

idea akan menjadi lebih matang dan kuat untuk dilahirkan menjadi karya sastera. 

2)    Idea dapat dimatangkan melalui pembacaan. Melalui pembacaan kita dapat mengetahui apa saja yang 

tidak mungkin dialaminya secara langsung.Dengan banyak membaca karya sastera, seorang bakal penulis 

dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kemahiran di dalam penggunaan  bahasa dan gaya 

pengucapan karyanya. 

3)    Idea dapat dimatangkan melalui pengalaman. Idea yang masih samar-samar dapat diperjelas dengan 

cara mendalami secara langsung kehidupan yang akan digambarkan. Misalnya seorang penulis yang ingin 

menceritakan tentang kehidupan seorang nelayan  harus menjalani kehidupan dan bercampur gaul dengan 

nelayan untuk memperoleh gambaran yang lebih dekat. 

4)    Idea dapat dimatangkan dengan perenungan. Dalam merenung seorang penulis akan mengungkap 

kembali seluruh pengetahuan dan pengalamannya yang relevan dengan idea yang sedang digarapnya. 

Dalam perenungan seorang penulis berusaha melakukan proses berpikir untuk mencari kemungkinan 

hubungan antara idea yang muncul dengan sesuatu yang lain yang tidak memiliki hubungan secara 

langsung. 

5)    Idea dapat dimatangkan melalui diskusi. Dengan berdiskusi seorang penulis dapat saling bertukar 

pengetahuan dan pengalaman sehingga suatu idea dapat menjadi jelas karena ditinjau dari pelbagai sudut 

pandang. 

Tahap Tiga: Menulis 

1)    Setelah idea menjadi matang seorang penulis bolehlah memulakan penulisannya .. Menulis 

melibatkan penggunaan bahasa. Seseorang yang tidak mahir berbahasa akan gagal untuk melahirkan 

karya yang baik. Oleh itu seorang penulis perlu banyak membaca untuk  memperkaya kosa kata dan 

menguasai kaedah bahasa, laras bahasa, sistem makna, dan sistem bunyi bahasa. 

2)    Kadang-kadang seseorang mengalami masalah psikologis seperti perasaan takut, malu, tertekan, 

tension (ketegangan) dan kurang yakin. Seorang penulis harus membebaskan dirinya daripada perasaan-

perasaan tersebut agar penulisan berjalan dengan baik dan idea dapat mengalir. Penulis harus merasa 

tenang, santai, selesa dan seronok untuk berkarya. 

3)    Ramai penulis, terutama penulis penulis baru yang mengalami kesukaran dan tersekat-sekat ketika 

mengungkap idea dan mula merasa dirinya tidak mahir, tidak berbakat Ada yang berputus asa. Ingatlah 

kemahiran hanya boleh diperolehi melalui ketekunan dan kerajinan. Semakin sering dan tekun berlatih 

menulis, akan semakin lancar seorang penulis dalam melahirkan karya-karyanya 
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Tahap Keempat: Memurnikan Penulisan 

1)    Penulisan yang dilahirkan biasanya tidak terus baik dan sempurna. Untuk itu, seorang penulis perlu 

membaca kembali karya yang ditulisnya dan bila dianggap perlu ia akan mengubah, menambah, atau 

menguranginya. Ini dilakukan berulang-ulang sampai penulis merasa yang dia telah berjaya mengungkap 

apa yang hendak disampaikan. 

2)    Idea yang dilahirkan sering mengalami perubahan dan pengembangan. Peristiwa yang ingin 

digambarkan secara singkat dan padat akhirnya digambarkan dengan panjang lebar. Seorang penulis yang 

pada asalnya  ingin menggambarkan kehidupan watak-watak yang terdiri dari orang-orang kampung 

menukar fikiran dan menjadikan tokoh-tokohnya orang bandar. Hal seperti ini memang sering berlaku 

3)    Karya disempurnakan dengan membaca kembali yang tertulis. Ada yang terus membaca selepas 

ditulis , ada yang menunggu beberapa hari. Hal ini bergantung pada kecenderungan peribadi masing-

masing . Dengan membaca kembali seorang penulis mengubah dan menyempurnakan apa yang masih 

kurang dalam tulisannya. 

4)    Ada  penulis yang tidak mahu atau merasa malu menunjukkan tulisan yang belum disiarkan itu kepada 

orang lain. Oleh sebab itu dia akan membaca tulisannya sendiri dan melakukan pembaikan. Tetapi ada 

penulis yang tidak mahu membaca sendiri, mungkin merasa bosan untuk berbuat demikian, lalu meminta 

orang lain untuk membaca dan membetulkan ejaan dan memberi pandangan. 

APAKAH CIRRI-CIRI PENULISAN PUISI? 

1. Morfologi  

Sebarang pilihan kata untuk melahirkan idea, perasaan, atau buah fikiran perlu memberi kesan kepada 

khalayak. Oleh itu, pilihan diksi dalam karya kreatif perlulah indah, tepat dan jelas. Ketetapan pilihan diksi 

sesuai dengan perkara-perkara yang akan diolah.Contohnya, dalam menghasilkan cerpen bertemakan 

perjuangan pilihan katanya ialah daya juang, semanagat berkobar-kobar, patriotik dan lain-lain. 

Keindahan kata perlu pula merujuk kepada permainan bunyi, dialek, slanga, sinkof dan kata-kata pinjaman 

untuk menghidupkan lagi keceriaan idea. Contoh diksi yang indah ialah penggunaan perbandingan seperti 

gadis diibaratkan sebagai bunga, bulan - purnama, matahari - mentari, angin - bayu. Pilihan diksi juga 

bergantung kepada makna yang terkandung. Kejelasan makna merujuk kepada sesuatu benda atau situasi 

yang khusus iaitu konkrit yang dapat dikesan oleh deria atau abstrak 

2. Sintaksis 

Binaan ayat penting untuk menyampaikan hasrat penulis. Ayat-ayat yang dibina perlu mempunyai 

kesatuan dan penegasan supaya ada hubungkait setiap idea. 

Kreativiti penulis banyak bergantung kepada pilihan ragam ayat, jenis ayat dan bentuk ayat. Contohnya, 

ada penulis yang suka menggunakan ayat songsang dan ragam menaik. 
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3. Gaya Bahasa 

Setiap penulis menggunakan gaya bahasa tersendiri. Gaya bahasa ialah cara dan stail berbahasa untuk 

menyerlahkan adunan fikiran supaya karya yang dihasilkan ada gaya. Contohnya karya Shahnon Ahmad 

suka menggunakan kata dan ayat yang berulang-ulang manakala sajak Nahmar Jamil agak kaya dengan 

kata-kata daripada bahasa Arab. 

4. Pemerengganan 

Sesuatu idea yang dilahirkan perlu memperlihatakan kesatuan isi yang boleh membentuk satu aliran 

huraian yang logik dan sistematik supaya pembaca dapat mengikuti perkembangan sesuatu idea yang 

ingin disampaikan oleh penulis tersebut. Setiap idea itu berkaitan dalam perenggan-perenggan yang dibina 

supaya ada pertautan idea untuk melancarkan jalan cerita. Ini dapat memudahkan pembaca memahami 

keseluruhan karya. Tanpa pertautan yang kukuh idea dalam karya tersebut akan nampak terpisah-pisah 

dan tidak tersusun. 

5. Tema 

Penglahiran idea dalam karya kreatif perlu berfokus kepada persoalan pokok. Persoalan pokok itulah 

dinamakan tema. Tema dapat mengawal sesebuah karya kreatif supaya tidak terkeluar semasa memilih 

dan menyusun idea selanjutnya. 

6. Bentuk 

Bentuk-bentuk karya ditentukan oleh jenisnya. Contohnya, pantun ada ciri-ciri penulisannya yang terikat 

berbanding dengan sajak yang lebih bebas. Cerpen dan novel adalah agak sama bentuk. Perbezaan yang 

nyata hanya terletak pada bilangan perkataan, persoalan dan jalinan cerita . Sementara drama pula 

mengandungi babak, adegan dan dialog. 

APAKAH KEMAHIRAN MENULIS? 

Kemahiran menulis dan mengarang adalah sebahagian daripada kemahiran bahasa yang penting dan 

perlu dikuasai oleh pelajar. Oleh itu, strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kemahiran menulis ini 

perlu menarik dan berkesan kerana faktor yang mempengaruhi pelajar-pelajar menulis lebih bertumpu 

kepada desakan luaran iaitu desakan daripada guru khasnya, selain ibu bapa dan rakan. Jika pengajaran 

dan pembelajaran yang dilaksanakan dapat memotivasikan pelajar sudah tentu kemahiran menulis dan 

mengarang ini terbina dengan baik dan boleh dibantu oleh desakan dalaman 

( intrinsic motivation) yang menimbulkan minat mereka untuk menulis. Matlamat jangka panjangnya akan 

lahirlah pelajar-pelajar yang minat menulis dan menjadikannya sebagai sebahagian daripada aktiviti kerja-

kerja menulis ini ‘natural’ bagi mereka. 
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Kertas kerja dibentang pada Seminar Pedagogi Sastera, anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka dengan 

kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia dan Institut Bahasa Melayu Malaysia. 

MENJADI PENULIS YANG BAIK. 

Untuk menjadi penulis yang baik seseorang perlu mempunyai:          

Bakat 

Bakat  merujuk kepada kebolehan semula jadi, tetapi bakat saja tidak mencukupi. Bakat adalah umpama 

sebiji benih. Kalau benih tidak disemai, disiram, dijaga maka ia tidak akan tumbuh. 

Kesungguhan dan kerajinan 

Setiap orang yang mahu menjadi penulis mesti bekerja keras seperti juga di dalam bidang apa pun. Orang 

yang rajin mempunyai harapan untuk berjaya lebih daripada orang yang malas. Kerajinan merupakan air 

dan baja yang menumbuhkan benih bakat. Kekangan yang paling hebat di dalam kerjaya menulis ialah 

sifat malas. 

Persekitaran yang memberangsangkan 

Seorang yang mahu terus menulis perlu meletakkan dirinya di dalam persekitaran yang dapat 

menyuburkan minatnya. Seorang yang mendapat galakan dari keluarga, kawan-kawan misalnya akan 

terangsang untuk terus menulis. Ini juga bermakna seorang penulis perlu pandai mengatur gaya dan cara 

penghidupannyasupaya  sesuai dengan minatnya. Pepatah ada mengatakan ‘hendak seribu daya, tak 

hendak seribu dalih’. Bagaimanakah caranya menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan kehidupan? 

Itu terpulanglah kepada kebijaksanaan masing-masing. 

Belajar dari Penulis-penulis yang berpengalaman 

Bakal-bakal penulis bolehlah menimba ilmu  dari mereka yang sudah berpengalaman. Bacalah tentang 

kehidupan penulis-penulis veteran atau penulis-penulis yang diminati untuk dijadikan contoh teladan. 

Tanyakan bagaimana mereka menggunakan masa atau menyesuaikan masa untuk terus menulis. Ada di 

antara penulis-penulis veteran seperti Arenawati, A.Samad Said yang telah menulis memoir menceritakan 

pengalaman mereka menghasilkan karya kreatif. Buku-buku ini menjadi sumber penting untuk menimba 

ilmu dan mendorong  kita untuk berkarya. 

Menghadiri ceramah, diskusi, bengkel 

Salah satu cara untuk terus menyuburkan minat dan mengasah bakat ialah dengan menghadiri majlis-

majlis ceramah atau kegiatan-kegiatan sastera. Selain mendapat petua dan petunjuk dari penceramah, 

akan berpeluang bertemu, berbual dan bertukar-tukar fikiran sesama kawan-kawan penulis. Suasana 

begini boleh membenihkan idea dan menyuburkan minat dan bakat. 



9 

 

Memperluas Ilmu Pengetahuan 

Seorang penulis mesti rajin mendalami ilmu, rajin membaca dan mempertajamkan kebolehannya.Ia mesti 

berminat dengan karya orang lain lebih-lebih lagi karya-karya besar.Membacalah  untuk memperkaya 

perbendaharaan kata dan kepandaian menyusun kata-kata dan mempertingkat daya penggunaan bahasa. 

Untuk menjadi seorang penulis seseorang tidak perlu menguasai teori sastera yang rumit.Tetapi dia perlu 

berminat dengan bidang yang diceburinya. Dia wajar mengambil tahu tentang perkembangan sastera dan 

sejarah kesusasteraan setidak-tidak pun di negaranya sendiri. Di samping itu untuk memajukan diri 

seorang penulis wajar  mempunyai pengetahuan secukupnya di dalam bidang kritik sastera dan apresiasi 

sastera untuk mengetahui  bagaimana menilai mutu atau kekuatan sebuah karya sastera dan  

bagaimanakah yang dikatakan sebuah karya yang segar dan baru.  

Berminat kepada perkembangan di sekeliling 

Rasanya seorang yang tidak berminat dan tidak mahu mengambil tahu apa yang terjadi di dalam 

masyarakatnya, apa yang sedang melanda bangsanya atau apa yang mengubah penghidupan di dalam 

negara dan di luar negara tidak akan boleh menjadi penulis kerana setiap karya sastera lahir dari kepekaan 

dan sensitiviti penulis akan perkara-perkara yang berlaku di sekelilingnya. 

Disiplin 

Pada masa sekarang sudah ramai penulis yang boleh hidup dengan hasil tulisan. Kita melihat mereka 

seperti bebas bergerak ke sana ke mari tanpa perlu memohon cuti dan kebenaran keluar pejabat. Tetapi 

kebebasan dan keselesaan seperti ini membahayakan jika seseorang tidak memiliki Disiplin. Bila anda 

tidak bekerja di pejabat anda boleh diganggu oleh tetamu yang tidak mengira masa. 

Oleh itu buatlah jadual kerja dan ikutilah jadual anda. Sesuaikan masa menulis dengan keadaan hidup 

anda sama ada anda seorang suri rumah, pekerja di pejabat dan sebagainya. Setiap orang ada caranya 

tersendiri. SN Muhammad Haji Salleh pernah menceritakan yang beliau lebih selesa menulis puisi di dalam 

keadaan bersantai di rumah, dengan kain pelikat. SN Abdullah Hussein suka berpakaian kemas seolah-

olah bekerja di pejabat kerana katanya kalau pakai terlalu kasual, dia terasa mahu berehat dan tidur 

sahaja. 

Gaya Hidup Sihat 

Ada orang pernah mengatakan bahawa bila penyair mendapat idea, dia akan lupa makan minum. Satu 

ketika dahulu, para penulis, terutama penyair sering digambarkan sebagai golongan yang agak 

menyimpang dari kehidupan biasa. Sebenarnya setiap manusia perlukan gaya hidup yang sihat dan perlu 

menjaga makan minum untuk berjaya di dalam lapangan apa pun. Bukankah otak yang cerdas, fikiran 

yang bernas lahir dari badan yang sihat dan cergas. 
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Menulis adalah satu proses yang boleh membuat anda cepat mengantuk. Amalkan senaman-senaman 

yang sesuai. 

BAGAIMANA BERMULA 

Ramai orang berfikir bahawa kerana mereka membaca banyak cerita (atau walau jika mereka tidak pernah 

membaca), mereka mesti berupaya menulisnya. Tetapi sebagaimana yang ditulis oleh Nigel Watts: 

‘Terdapat kepercayaan umum bahawa oleh sebab kebanyakan daripada kita kenal huruf dan fasih, maka 

tidak adanya keperluan bagi kita menjalani perantisan jika kita ingin menjadi seorang tukang kata yang 

berjaya.’ 

Itu juga yang saya fikirkan sehingga saya cuba menulis novel yang pertama. Tidak lama kemudian, saya 

mendapati bahawa novel, seperti sebuah perabot, memiliki keperluan tersendiri, dengan hukum pembinaan 

yang perlu dipelajari. Kerana saya telah membaca banyak novel tidak bermakna bahawa saya berupaya 

menulisnya, iaitu sama logiknya dengan saya tidak semestinya berupaya membina kerusi hanya kerana 

saya selalu duduk di atasnya. Begitu cuplikan kata-kata yang saya petik dari Nigel Watts, melalui 

bukunya Teach Yourself Writing A Novel. 

Sesungguhnya, jika anda berminat, anda boleh terus mencuba: tetapi jangan berasa terlalu kecewa jika 

usaha sulung anda tidak sebaik seperti yang diharap-harapkan. Bagi memperluaskan metafora Watt, anda 

mungkin mendapati bahawa kerusi yang anda bina itu tidak kukuh. Terdapat banyak buku bahasa Inggeris 

yang baik yang disasarkan pada penulis fiksyen baharu, dan saya amat mengesyorkan pembelian atau 

peminjaman salah satu daripada yang berikut: 

1. Wannabe a Writer? - Jane Wenham-Jones 

2. Teach Yourself... Writing a Novel - Nigel Watts 

3. How to Write Fiction and Think About It - Robert Graham 

4. On Writing - Stephen King 

Saya juga mengesyorkan permulaan secara kecil-kecilan. Berbanding dengan memulakan sebuah trilogi 

fantasi epik, satu saga keluarga yang menjangkau lima generasi, atau satu siri pengembaraan... cubalah 

cerpen atau puisi. Dan jika anda mendapati bahawa anda menggigit-gigit pen anda atau merenung helaian 

kertas (atau skrin kosong) selama berjam-jam, cubalah cetuskan penulisan anda dengan latihan ringkas. 

Jangan terhenti-henti dan terlalu memikirkan tentangnya... cuma teruskan, jangan bimbang akan mutu 

karya yang anda hasilkan. 

Petua Dan Cara Pintas Untuk Pemula 

Buatlah sebilangan latihan ringkas untuk meregangkan otot penulisan anda - jika anda kekurangan idea, 

banyakkan membaca. Ramai penulis kreatif yang baharu tiba-tiba mendapati bahawa mencuci pinggan 

atau merumput di kebun kelihatan jauh lebih menarik, berbanding dengan usaha duduk dan menulis. 
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Paksakanlah diri anda mengatasi keraguan yang awal dan usaha menulis benar-benar akan menjadi lebih 

mudah. Cubalah menjadikan penulisan setiap hari suatu kebiasaan, walau jika ia hanya selama sepuluh 

minit. 

Jika anda menghadapi kesulitan untuk mendapatkan idea, bawalah buku nota ke mana-mana dan menulis 

pemerhatian anda. Anda akan mendapatkan ayat dialog yang unggul jika anda sentiasa memasang telinga 

di dalam bas atau di dalam kedai kopi, dengan frasa yang luar biasa kadang-kadang dicetuskan oleh 

sesuatu yang anda lihat atau hidu. 

Rancanglah waktu anda yang paling kreatif. Bagi ramai penulis, waktu ini merupakan awal pagi - sebelum 

semua tuntutan hari bergelut untuk mendapatkan perhatian. Sebaliknya, ada juga yang menulis dengan 

paling baik pada lewat malam selepas kesemua anggota keluarga sudah tidur. Jangat takut menguji kaji! 

Jangan rasa terseksa mendapatkan tulisan anda secara betul buat pertama kali. Semua penulis harus 

menyemak dan menyunting karya mereka - adalah jarang bahawa sesebuah cerita, adegan, atau juga ayat 

dapat dihasilkan dengan sempurna buat pertama kali. Setelah anda menyiapkan draf pertama, biarkannya 

selama beberapa hari. Kemudian kembali kepada draf anda dengan perasaan yang segar, pen merah di 

tangan. Jika anda berasa cerita anda bermasalah tetapi tidak dapat menentukannya, mintalah penulis 

sesama membaca dan memberikan maklum balas. 

Berseronok-seronok! Kadang-kadang, kita selaku penulis boleh berasa bahawa karya kita merupakan kerja 

yang membosankan, sesuatu yang ‘mesti’ dilakukan, atau sesuatu yang perlu ditangguhkan selama mana 

yang mungkin. Jika jalan cerita anda tidak masuk akal, atau watak anda mengakibatkan anda menangis 

dan anda yakin bahawa seorang budak berumur lima tahun dengan krayon dapat menulis prosa yang lebih 

baik... hentilah sekejap. Mulakanlah projek yang baharu sama sekali, projek yang dilakukan semata-mata 

untuk keseronokan. Tulislah puisi atau ‘kisah mini’ sepanjang 60 perkataan. Karya yang ringkas sebegitu 

dapat membantu apabila cerita anda yang lebih panjang menghadapi kebuntuan. 

Proses Penulisan Kreatif 

Menghasilkan cerpen atau novel, seharusnya merupakan sesuatu yang menyeronokkan, biarpun agak 

sukar. Biarpun terdapat pelbagai panduan di sepanjang anda cuba menghasilkan karya, pada dasarnya 

semua pun bergantung pada anda juga. 

Menghasilkan sebuah cerpen atau novel; tidak seperti menangani sebuah jentera mesin, misalnya, atau 

masak rendang ayam – ia bukan suatu kemahiran yang boleh dipelajari. Tiada satu pun piawai untuk 

menentukan cara bagaimana hendak melakukannya, juga sama ada apa yang buat itu yang terbaik 

ataupun tidak. Juga, tak bermakna sekali anda telah menghasilkan karya terbaik, tidak bermakna karya-

karya anda yang seterusnya akan sebaik yang pertama. Yang pasti, hampir keseluruhan proses penulisan 

kreatif itu sendiri penuh dengan misteri, dan selalunya tanpa syarat. 
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Tetapi, itu tidak bermakna sebarang panduan penulisan itu tidak bermakna atau mempunyai nilai sama 

sekali. Malah, ia sama sekali sebaliknya. Mempunyai keinginan menghasilkan karya penulisan kreatif, 

terutama sekali apabila anda belum ada satu pun karya cerpen atau novel yang telah dicetak, sama seperti 

anda sedang mengidam untuk makan sesuatu yang sukar diperolehi, padahal anda belum pun hamil! 

Mujur juga, bukan anda seorang saja yang menghadapi masalah ini, kerana ramai lagi yang penderita 

yang menghadapi masalah yang sana di luar sana. 

Setelah lebih 20 tahun saya menceburi bidang penulisan kreatif, setelah lebih 300 buah buku diterbitkan 

dalam pelbagai genre, ia banyak membantu mematangkan saya dalam dunia ini. 

Kata John Irving; menulis novel, tanpa mengetahui akan penamatnya, adalah orang dungu dan pekak. 

Sebuah novel, katanya lagi, menceritakan sesuatu yang sudah berlaku dan untuk itu anda tidak boleh saja-

saja mencipta sesuatu yang lain, di sepanjang penulisan novel tersebut. 

Oh, betulkah? Soal saya, ketika membaca komennya. Nasib baik saya tidak membaca komen beliau 

tentang perkara itu, sebelum saya menghasilkan novel-novel saya. Bagaimanapun, saya rasa, setiap 

orang, mempunyai caranya yang tersendiri bagaimana hendak menghasilkan karya kreatifnya. Termasuk 

John Irving. 

Kemudian, menurut El Doctorow pula; ‘Seseorang penulis perlu ada suara hati sendiri yang bergelora di 

dalam dadanya untuk mendorong dia untuk menyiapkan sesuatu karya dan berkarya terus. Ia adalah satu 

rahsia terpendam setiap penulis, bahawa bahasa mendahului niat.’ 

Saya tidak memulakan dengan apa-apa perancangan. Sebenarnya, inilah juga cara saya menghasilkan 

karya saya. Bukankah pendapat El Doctorow itu, sangat bertentangan dengan John Irving? 

Namun, setelah difikir-fikirkan semula, mungkin apa yang mereka maksudkan sama saja; bentuk dan gaya 

penulisan sesebuah cerpen atau novel itu ditentukan oleh pemikiran yang sebelumnya, cara bagaimana 

sesuatu bahan cerita didekati dan diangkat dalam sesebuah karya, kiranya tidak kurang penting juga. 

Malah, mungkin lebih penting daripada bahan cerita itu sendiri. 

Proses penulisan kreatif memang sangat sukar. Ibaratkan seorang wanita hamil; dia terpaksa melalui 

proses kehamilan 9 bulan 10 hari biasanya. Dari seorang wanita ke seorang wanita lain, melalui proses 

kehamilan itu dengan cara yang berbeza; ada yang muntah-muntah, migrain, mengidam makanan aneh-

aneh atau yang terlarang dan sebagainya, di sepanjang waktu kehamilan. Begitu juga dengan penulis; juga 

menghadapi pelbagai masalah semasa dalam proses penulisan kreatifnya – bukan sekadar 9 bulan bulan 

dan 10 hari saja, mungkin bertahun-tahun yang menekan dan kadang-kadang mengecewakan; itu tidak 

termasuk diserang `writers block’ tiba-tiba, sewaktu sedang berkarya! 

Kemudian, mungkin dengan tidak sengaja, apabila anda mula menulis, ada pula ahli keluarga yang berasa 

tersisih dan tidak dipedulikan oleh anda. Itu tidak termasuk dengan pengorbanan demi pengorbanan yang 

perlu dilakukan, terutama sekali bagi penulis yang baru menjinakkan diri dalam dunia penulisan kreatif ini. 
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Misalnya, jika sebelum ini, sebaik pulang dari kerja dan menunaikan solat, masak, makan dan sebagainya - 

anda tidak boleh duduk santai sambil menonton tv atau menghantar posting di mana-mana forum seperti 

biasa. Sebaliknya, masa yang mungkin hanya 2 jam itu, anda gunakan sepenuhnya untuk ditumpukan 

kepada karya anda. Tidak perlu tulis banyak-banyak dalam satu masa, 5 muka surat sehari sudah 

memadai. 

Yang pasti, hanya dengan keazaman yang teguh, kesabaran yang bukan alang kepalang dan percaya 

pada apa perjuangan/mesej yang ingin kita sampaikan lewat karya itu saja, yang boleh mempastikan 

sesebuah karya kreatif boleh siap dengan sempurnanya. 

Mula Menulis Kreatif 

Penulisan kreatif merupakan bagaimana cara seseorang melakukan peluang yang terdapat di dalam suatu 

pola fikir sehingga mampu membuat sebuah kerangka tulisan. Tulisan yang memiliki daya tarik tersendiri 

dan bahasa yang digunakan dalam penulisan enak untuk dilihat dan dibaca, sehingga tidak membuatkan 

para pembaca menjadi jemu dan jelak terhadap tulisan yang telah dibuat. 

Dari apa yang telah saya alami setiap kali menghasilkan sesebuah penulisan, sehingga menjadi penulisan 

kreatif, penulisan memilik 6 langkah agar menciptakan tulisan yang kreatif dan mampu difahami pembaca. 

1. Pertama, penguasaan bahasa dan cara menulis. Seperti ketika kita menggunakan bahasa yang 

standard dengan ketentuan yang ada, boleh diperindahkan dalam melakukan penulisan namun dalam 

konteks yang mampu difahami oleh para pembaca. Dengan cara menulis yang baik kita harus mampu 

menempatkan tulisan sesuai dengan apa yang telah terjadi sehingga tulisan itu tidak bersifat lambat dan 

tidak membuatkan pembaca menjadi jemu. 

2. Kedua, menulis dengan bahan. Mulailah menulis dengan bahan yang diketahui dan disukai 

sehingga mampu membuat alur cerita di dalam tulisan menjadi berkesinambungan dan tidak berbelit-belit, 

sehingga mampu memadukan antara kerangka tulisan, dan mampu menghasilkan cara atau gaya 

penulisan menjadi tulisan kreatif yang subjektif. 

3. Ketiga, tulisan dengan paragraf yang pendek. Usahakan dalam melakukan tulisan kreatif bahasa 

penulisan yang digunakan pendek dan terus ke inti dari apa persoalan yang akan kita angkat. 

4. Keempat, kekuatan kata dalam tulisan. Hindarkan kata-kata yang boros dalam melakukan setiap 

kali penulisan, melakukan penulisan kreatif harus sesuai kaedah yang telah berlaku selama ini. 

5. Kelima, hindari pemborosan kata. Jangan terlalu banyak mengulang-ulang kata yang telah kita 

tulis sehingga pembaca menjadi jemu. 

6. Yang terakhir iaitu manfaatkan gaya penulisan. Gunakan bahasa sendiri dan jangan menggunakan 

bahasa atau gaya orang lain dalam melakukan penulisan sehingga tulisan kita mampu dikenali para 

pembaca dan menjadikan itu gaya bahasa dan ciri tulisan kita sendiri. 

Kembangkan potensi menulis yang kita miliki sehingga mampu menciptakan sebuah tulisan yang kreatif 

sehingga tulisan itu mampu dikembangkan dan difahami oleh para pembaca. 
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Dari langkah-langkah yang telah dibuat di atas, penulisan kreatif itu merupakan sebuah inspirasi yang 

mampu timbul dalam sebuah refleks tertentu sehingga mampu menimbulkan idea-idea atau gagasan baru 

dalam pembuatan tulisan namun dalam kontens yang ada. Dalam membuat sebuah penulisan kreatif 

banyak kendala yang dihadapi dari seorang penulis, kendala yang membuatkan tulisan ini menjadi sukar 

untuk difahami erti dan makna bagi para pembaca. 

Kecendurangan ini sering dirasakan, kerana penulis dalam mengeja dan menggunakan imbuhan yang ada 

sering berlebih-lebihan sehingga tulisan terkesan lebih membosankan bagi para pembaca. Seseorang 

yang baru belajar menulis, kemalasan yang dirasakan sering timbul akibat kurangnya kepercayaan diri 

dalam membuat suatu tulisan, sehingga memperlambankan kerja dan berita yang disampaikan lebih 

cenderung telah didahului oleh orang lain. 

Tulisan di atas merupakan salah satu cara untuk berbahagi cerita di dalam melaksanakan sebuah cara 

melakukan penulisan kreatif sehingga mampu menyesuaikan dengan tulisan kreatif yang dahulu telah 

pernah dilakukan oleh orang lain. 

Menguasai Bahasa Kreatif 

Bagaimanakah keupayaan bahasa anda sebelum menulis? Adakah anda sudah berupaya menguasai 

bahasa dengan baik sebelum menghasilkan sesebuah novel umpamanya? 

Ramai penulis menganggap novel Bumi Manusia, Rumah Kaca dan Anak Semua Bangsa karya 

Pramoedya Ananta Toer memiliki keupayaan bahasa yang mengkagumkan. Walaupun anda tidak memiliki 

keupayaan bahasa yang tinggi, itu bukanlah satu masalah besar jika anda mahu menulis novel. 

Pengalaman menulis lama kelamaan akan memberikan input keupayaan dan penguasaan bahasa anda 

supaya lebih baik. 

Oleh kerana menulis memerlukan daya ingatan yang kreatif, penguasaan bahasa yang kreatif juga perlu 

kerana penulisan kreatif berbeza dengan penullisan deskrektif. Penulisan kreatif memerlukan penguasaan 

bahasa yang baik kerana ia juga akan menghasilkan karya yang baik. 

Penilaian sesebuah cerpen atau novel bukan sahaja bergantung kepada cerita, plot, tema dan sebagainya 

tetapi penguasaan bahasa juga penting. Sesiapa yang mendalami dunia penulisan kreatif akan merasai 

kelainan penguasaan bahasa yang digunakan di dalam bilik darjah. Ia amat berbeza dengan cara 

penulisan bercorak akademik atau keagamaan. Bagaimanapun, ini bukan bermakna penulisan kreatif 

mengetepikan hukum-hakam akademik dalam bahasa. 

Cuma apa yang penting, teknik penulisan kreatif dan bukan kreatif mempunyai perbezaan yang dapat 

dikesan. Kebijaksanaan penulis memanipulasi bahasa bukan bermakna merosakkan bahasa tetapi bahasa 

akan menjadi lebih indah kerana kreatifnya penulis untuk menggambar sesuatu berbeza dengan bukan 

penulis. 
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Sebagai contoh: 

1. Bukan kreatif - Matahari telah terbit dari sebelah timur dan sinarnya tidak begitu panas. 

Embun sudah lama kering. 

2. Penulisan kreatif - Sinar mentari menguak dari sebelah timur. Cahayanya iseng-iseng 

menembusi pepohonan menghijau yang bertenggek di celah perbukitan. Titisan embun sudah 

lama melangkah pergi sebaik sahaja mentari perlahan-lahan menumpahkan sinarnya. 

 

APAKAH RAHSIA DALAM MENGHASILKAN PENULISAN YANG BAIK, MENARIK DAN BERKESAN? 

Penulisan yang baik 

Penulisan yang baik adalah sesuatu yang perlu bagi komunikasi yang berkesan.Penulisan yang baik 

adalah seperti matematik; ia perlulah logik dan teratur.Ia mesti dirasakan solid oleh orang yang 

membacanya. Penulis harus memikul tugas yang berat untuk menghasilkan sebuah penulisan yang jelas 

dan boleh difahami. Sebenarnya tiada formula yang khusus untuk menjadikan sesebuat penulisan itu 

teratur. Apa yang berkesan buat saya (seperti yang dituliskan dalam artikel sebelum ini), mungkin sukar 

diikut oleh anda. Proses kegemaran kita mungkin berbeza. 

menulis idea dalam bentuk point-point di buku kecil. 

Anda pula mungkin suka bermula dengan membuat mindmap, flowchart, nota kecik-kecik, melukis doodle 

atau apa sahaja yang anda suka bagi mencetuskan kreativiti anda. JK Rowling pun menghasilkan novel 

Harry Potter yang pertama hanya bermula dengan sehelai kertas dan sebatang ball pen. Yang penting 

anda selesa dan tahu apa yang mencetuskan kreativiti anda. Penulisan yang baik dan hebat bukannya 

semata-mata ditulis, tetapi lebih kepada penyusunan dan gabungan-gabungan idea. Walau apa jua cara 

sekali pun teknik yang anda sukai untuk menyusun karya penulisan anda, itu tidak kisah. Mana-mana pun 

boleh. Tetapi pointnya di sini adalah pastikan diri anda fokus dan teratur mengikut acuan/framework, 

supaya anda tidak merapu kokse kokdan dan terkeluar daripada konteks. 

 Masalah dalam penulisan  

Salah satu masalah yang dikenalpasti pada kebanyakan web atau blog adalah, kaedah penulisannya yang 

lemah dan membosankan. Tapi mari kita terima hakikat, memang senang untuk menulis mengenai topik 

berkaitan dengan gossip selebriti, teknologi dan cara buat duit. Semua orang berminat untuk 

mengetahuinya dan tertarik membacanya.Tetapi bagaimana jika bidang kita adalah seperti botani, 

perubatan dan dakwah? Bagaimanakah anda dapat menjadikan sesuatu penulisan berkaitan bidang itu 

menarik sedangkan subjeknya adalah bosan. Dunia kita sentiasa berubah menjadi rumit setiap saat. Setiap 

hari trend pembaca berubah-ubah. Namun jika kita dapat menguasai beberapa elemen dalam penulisan, 

insyaaAllah kita mampu menjadikan mereka loyal reader, walaupun topik boring seperti dakwah. Apakah 

rahsia yang menjadikan sesuatu penulisan itu baik? Sesuatu penulisan yang baik itu mempunyai beberapa 
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elemen. Kuasai komponen-komponen ini, dan semua orang boleh menulis dengan baik dan  mampu untuk 

memberi inspirasi kepada pembaca. 

Apakah elemen-elemen tersebut? 

1. Penulisan yang baik bermula dengan empati 

Penulisan yang baik bermula dengan kita mendengar kepada pembaca kita. Jika kita tidak tahu apa 

masalah yang pembaca kita hadapi, bagaimana kita boleh membantunya? Jika kita tidak tahu apakah yang 

menghalang dia dari mengikut nasihat kita, bagaimana kita boleh memberi inspirasi?Jika kita tidak tahu 

apa yang mengganggunya, bagaimana kita boleh memujuknya untuk mengikut apa yang kita 

dakwahkan?Penulis yang baik adalah mentor, penasihat, jurulatih dan juga guru. Walaupun kita hanya 

menulis status facebook, walaupun kita hanya suka upload gambar di instagram, ataupun hanyalah penulis 

blog, we all take readers by the hand. Kita berkongsi ilmu dan pengalaman kita. Kita menawarkan nasihat. 

Kita menginspirasikan orang dan menggalakkan mereka memperbaiki kehidupan mereka. Untuk 

menghasilkan kandungan penulisan yang baik, kita perlu anticipate apa yang bermain di fikiran pembaca 

kita. Kita harus mengambil bahagian terhadap persoalan yang ingin diketahui jawapannya oleh mereka. 

Kita harus menolong mereka menyelesaikan masalah, membuatkan mereka tenang, mencuit hati mereka, 

memberi suntikan moral dan menggalakkan mereka untuk bertindak. Empati memerlukan disiplin. Bila 

sahaja anda menulis, sila fikirkan mengenai pembaca kita. Apakah yang mungkin dia akan tanya pada 

kita? Adakah dia rasa terganggu untuk mengikut nasihat kita? Bagaimana kita boleh membuatkan dia 

merasa dekat dengan kita? 

2. Penulisan yang baik adalah jelas 

kadangkala terjadi situasi dimana, memang saya tahu apa yang hendak sampaikan, tetapi saya tidak tahu 

bagaimana untuk menyampaikannya.Mengapa sukar untuk memilih perkataan yang tepat?Isu yang 

sebenarnya adalah pada pemikiran. Tidak jelas mengenai apa yang hendak diperkatakan. Perlu menapis 

keluar lapisan yang mengganggu pemikiran, untuk menyerlahkan intipati mesej yang ingin disampaikan. 

Perlu meringkaskan pandangan anda. Apakah mesej utama anda? Bagaimana  boleh menerangkannya? 

Bagaimana saya boleh memudahkannya? Penulisan boleh menjelaskan pandangan dan menjadikan 

pemahaman terhadap sesuatu topik itu lebih mendalam. Draf pertama boleh jadi sangat comot dan serabut 

dengan terlalu banyak idea. Tetapi apabila kita mula mengeditnya, kita akan nampak point-point yang 

masih tak jelas. Kita harus buka simpulan tersebut dan menjelas idea disebalik itu kepada bentuk yang 

mudah difahami. Untuk menyampaikan mesej dan menginspirasikan pembaca anda, jangan teragak-agak 

ringkaskan kandungan penulisan anda:Tuliskan bagaimana penulisan anda boleh mengubah pembaca 

anda dalam satu ayat; – bagaimana anda akan buat mereka rasa? Bagaimana tips anda boleh mengubah 

hidupan mereka? Semak kembali draf penulisan anda, baca perlahan-lahan, dan untuk setiap bahagian, 

fikirkan kembali kekuatan setiap idea yang anda sampaikan. Lihat kembali flow penulisan kita. Adakah 

idea-idea yang anda sampaikan masing-masing tersusun secara logik? Adakah kita terlepas pandang satu 

dua perkara? Adakah setiap hujah atau idea yang kita sampaikan itu berasas? 
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Empati terhadap pembaca dan pemikiran yang jelas adalah dua hero yang bergabung. Macam keluang 

man dan tiong man. Macam Zizan dan Johan. Macam nasi kerabu dan budu. Mereka penting antara satu 

sama lain. Apabila kita tahu secara tepat untuk bagaimana menyampaikan kepada pembaca kita, dan 

apabila kita faham bagaimana untuk memikatnya, menarik perhatiannya, dan membuatkan dia tergerak 

untuk mengambil tindakan, maka kuasa meyakinkan anda telah berjaya. Anda menjadi menarik dan 

berpengaruh kepada pembaca. 

3. Penulisan yang baik memanfaatkan kuasa perkataan 

Memilih perkataan nampak seperti mudah. Sepanjang hari kita memilih perkataan… bila kita berbual 

dengan jiran mengenai anak-anak, bila kita call operator Astro untuk komplen mengenai servis mereka, 

apabila kita memberitahu kepada anak-anak kita supaya mengemas bilik. Apabila kita bercakap, memilih 

perkataan secara relatifnya adalah tugas mudah. Kita mendapat reaksi serta-merta samada kita faham 

atau tidak. Kita boleh meninggikan suara kita. Kita boleh menjerit, mengeluh, menangis atau berbisik untuk 

menambahkan emosi kepada perkataan kita. Walaubagaimana pun, apabila kita menulis, ianya menjadi 

sukar. Perkataan yang kita gunakan haruslah mengekspressi makna dan emosi pada masa yang sama. 

Dan kita harus pastikan ini betul dan tepat setiap masa. Cuba bayangkan, pada suatu hari anda telah 

memutuskan untuk pergi ke suatu forum. Anda telah duduk di kalangan pendengar lain selama 45 minit, 

dan anda berasa sangat bosan. Anda ingin menulis mesej kepada saya untuk memberitahu betapa 

teruknya forum tersebut. Apa yang patut anda tulis? Forum itu sangat teruk?Forum sangat membosanka? 

Suara ahli panel sangat mendatar, anda hampir tertidur.Ahli panel merapu tanpa isi yang jelas, dia telah 

membuang masa saya.Ahli panel bercakap tanpa hala tuju yang jelas, saya tak dapat tangkap apa mesej 

yang ingin dia sampaikan.Penyataan 1 tidak menerangkan sangat kepada anda. Penyataan 2 ada sedikit 

jelas. Tetapi penyataan 3, 4 dan 5 memberikan gambaran yang sedikt jelas kepada anda. Saya serta-

merta dapat memahami apa yang terjadi didalam forum itu. Perkataan seperti bagus, teruk dan baik adalah 

kurang sesuai kerana mereka tidak membenarkan pembaca untuk merasa serta membayangkan pemikiran 

anda. Dan ia kurang emosi. Untuk mengedit penulisan kita, kita harus memilih perkataan yang tepat untuk 

menghubungkan pandangan kita. 

4. Penulisan yang baik mempamerkan personaliti 

Bolehkah sebuah robot menulis kandungan yang menarik? Sudah tentulah tidak. Menulis memerlukan 

segenggam kreativiti, lontaran personaliti, dan sentuhan daripada anda. Cara yang terbaik untuk 

melontarkan personaliti anda kedalam penulisan anda adalah dengan membayangkan bahawa menulis 

kepada satu orang pembaca sahaja. Contohnya, bayangkan anda menulis kepada kawan baik anda. 

Tuliskan seolah-olah menulis secara terus kepadanya. Hubungkan pembaca dengan isu yang kita tuliskan 

(mengapa ia penting untuk dia), mungkin melalui penceritaan. Letakkan pembaca anda (atau seseorang 

yang seakan dengan dirinya) ke dalam cerita yang ditulis, kerana kita mahu pembaca tersedar dan rasa 

‘terhubung’ dengan isu yang kita ketengahkan. Kreativiti tidak memerlukan bakat artistik.Ia boleh dicapai 

dengan meluaskan pemikiran, kerja lebih, dan hati yang ikhlas untuk membantu. Kreativiti boleh diasah. 
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Yang perlu adalah usaha dan kehendak untuk mengasah bakat penulisan. Semua orang boleh 

mengeluarkan idea yang segar, menghasilkan analogi yang baru, dan menarik perhatian pembaca dengan 

cerita yang hebat. 

Penulisan kreatif bukanlah seperti penulisan akademik. Ia adalah seperti perbualan dan interaksi antara 

dua insan. 

1. Penulisan kita adalah mengenai kita dan pembaca kita. 
 

2. Hubungkan diri kita dengan masalah, kehendak dan keperluan mereka. 
 

3. Jadilah penulis yang membantu, yang menyakinkan, dan penulis yang baik. 
 

4. Jika tujuan kita untuk berdakwah, ikhlaskan hati untuk membantu orang lain kembali kepada Islam. 
 

5. Tuliskan dengan hati, sampaikan dengan ikhlas. 
 

6. Pilih ayat dengan berhati-hati, agar penulisan kita berkesan. 


