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Polling peserta mohon
untuk mengisinya

3. Menulis adalah kegiatan atau
pekerjaan yang :

a. Penting
b. Sulit
c. Mudah
d. Membosankan/Tidak suka
e. Tidak tau

4. Apa yang anda lihat di screen?
a. Wanita mudah
b. Wanita tua
c. Kedua2nya (a & b)
d. Burung /hewan

1. Peserta (saya) adalah
a. Dosen
b. Peneliti
c. Guru
d. Mahasiswa (S1), (S2), (S3)
e. Administrator (Pimpinan)
f. Umum

1. Saya sudah
a. Menulis publikasi ilmiah (artikel di journal & 

proceeding)
b. Menulis buku (buku ajar, buku monograph, buku

referensi)
c. Menulis Novel, cerpen (cerita pendek), surat kabar, 

majalah, tabloid, dll.
d. Belum pernah melakukan a,b,c.
e. Sudah pernah (a & b)
f. Memiliki HKI 



What do you 
see?
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Mengapa Harus
Menulis?

• Caroline V. Katemba, Ph.D

• Peneliti & Penulis (Internasional & 
Nasional)

• ID Sinta: 257167, email: ctobing@unai.edu

• Reviewer International Journal Scopus 
Index (Q1 & Q2), & Journal indexed in WoS

• Reviewer Nasional Penelitian RISTEK/BRIN

• Reviewer Kegiatan Inovasi PT LLDIKTI 4

• Reviewer Journal akreditasi Arjuna & 
Terindex SINTA

• Dosen (Universitas Advent Indonesia)

• Chief Editor , Accredited Journal indexed 
SINTA



Sharing Experiences

Lebih banyak beriisi pengalaman
Best Practices

Saya bukan yang terbaik
Setelah webinar ini, banyak peserta webinar ini yang akan jauh lebih baik.



Miracles happen through prayer
http://circle.adventist.org/files/CD2008/CD2/dialogue/articles/18_2_tobing_e.htm

http://circle.adventist.org/files/CD2008/CD2/dialogue/articles/18_2_tobing_e.htm


Spirited Faith in  Tsunami Country
https://archives.adventistworld.org/2008/april/spirited-faith-in-tsunami-country.html

https://archives.adventistworld.org/2008/april/spirited-faith-in-tsunami-country.html


Menulis merupakan bagian dari keterampilan bahasa yang 
membutuhkan sebuah proses. Keterampilan menulis bukanlah 
keterampilan yang diperoleh secara otomatis, keterampilan itu tidak 
dibawa sejak lahir tetapi diperoleh melalui tindak pembelajaran 
(Maryamah, 2005).

• Menulis merupakan bagian dari dinamika 
kehidupan manusia
• Naluri manusia

• Kecenderungan untuk menulis sejak lahir 
hingga meninggal

• Bagian dari komunikasi non verbal
• Berperan dalam stimulasi perubahan 

sikap/pemikiran



Tulisan adalah “Bank Memori”

Mengatasi kelemahan daya     
ingat

Peristiwa masa lalu

Gagasan yang 
pernah dilontarkan



APA ITU 
MENULIS ?

• Suatu proses 
• penuangan
• Hasil pemikiran
• Hasil penelitian
• Dokumentasi peristiwa
• Informasi
• Perasaan
• Dalam bentuk tulisan
• Mencapai tujuan tertentu



MENGAPA 
HARUS 

MENULIS ?

ØMOTIF

• Sangat beragam
• Isi tulisan
• Maksud atau tujuan menulis



MENGAPA HARUS MENULIS ?
• Tujuan menulis

I. MENGINFORMASIKAN
• Segala sesuatu (ide, fakta, data, peristiwa, pendapat dan pandangan terhadap 

fakta.)
• Pembaca mendapatkan pengetahuan dan pemahaman baru
• Melalui kegiatan menulis kita dapat memperkenalkan norma-norma atau

aturan-aturan yang patut diikuti dan dilaksanakan kepada orang lain;
II. DOKUMENTASI

• mendokumentasikan sejarah atau sebuah peristiwa .
• mengabarkan sesuatu yang aktual terjadi di sekitar kita
• memiliki dokumentasi tentang informasi atau moment tersebut



MENGAPA HARUS MENULIS ?

III. KEPUASAN PRIBADI/ DINAMIKA KEHIDUPAN
• membuat semangat hidup kita lebih bergairah (tsunami)
• bisa berkenalan dengan banyak orang dari tulisan-tulisan kita; ( email  

dari pembaca yg mau membantu menyumbangkan duit, ) 
• Mencegah serta menghilangkan stress 
• mendapatkan kepuasan mental, spiritual, dan intelektual yang tidak

ternilai dan tidak tergantikan
• Menulis karena hobi , apapun akan dilakukan demi hobinya tersebut. 

IV. MEMBUJUK
• Mengajak pembaca untuk menentukan sikap setuju atau tidak



MENGAPA HARUS MENULIS ?

V. JOB REQUIREMENTS
• Melalui kegiatan menulis kita bisa melaksanakan kewajiban atas beban

tugas yang kita terima, apakah sebagai siswa, mahasiswa, peserta
pelatihan, atau guru 
• Tuntutan pekerjaan sebagai sekertaris, petugas administrasi, karyawan

kantor dsb.
• Panggilan hidup karena baginya menulis merupakan jalan untuk

memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain 
• Menulis merupakan salah satu cara baginya untuk memberikan perubahan

ke arah yang lebih baik bagi orang banyak. 



MENGAPA HARUS MENULIS ?

VI. FINANSIAL
• Melalui kegiatan menulis kita bisa mendapatkan keuntungan secara finansial karena

honor, fee, atau hasil penjualan tulisan atau buku-buku yang kita

• sebagai mata pencarian utama, tidak hanyak sekedar menjadi penulis artikel di blog, 
website atau media massa.. Misalnya ,sebagai Co Writer (penulis Pendamping), Ghost 
Writer (Penulis bayangan), Penulis buku biografi, penulis konten (untuk iklan), penulis
artikel, penulis buku, editor buku, dan lain sebagainya.

• Melalui kegiatan menulis kita telah melakukan tindakan berinvestasi pada masa depan
(WAU 2006-2012) 
http://circle.adventist.org/files/CD2008/CD2/dialogue/articles/18_2_tobing_e.htm

• https://archives.adventistworld.org/2008/april/spirited-faith-in-tsunami-country.html

http://circle.adventist.org/files/CD2008/CD2/dialogue/articles/18_2_tobing_e.htm
https://archives.adventistworld.org/2008/april/spirited-faith-in-tsunami-country.html


MENGAPA 
HARUS 
MENULIS ?

VII. Populer
•Melalui kegiatan menulis kita bisa

menjadi terkenal dan dikenal banyak
orang 
•Melalui tulisan kita bisa mencuri

perhatian seseorang atau banyak
orang (experience WAU)



MENGAPA HARUS MENULIS ?

• Habiburahman el 
Shirazy, Penulis
yang namanya
melambung
karena novelnya
yang berjudul
“Ayat-ayat cinta” 
menjadi best 
seller dan 
diangkat ke layar
lebar



MENGAPA 
HARUS 
MENULIS ?

• Tujuan menulis
VIII. MENDIDIK
•Meningkatkan wawasan 

pengetahuan 
•Mengasah kecerdasan
•Mengubah perilaku

IX. MENGHIBUR
•Menghibur seseorang
• Pelepas lelah



MENGAPA HARUS MENULIS ?
X.  AKADEMIS
ØBukti keahlian (brand sebagai dosen)
ØSarana untuk mengembangkan diri dan Memberi manfaat pada 

orang lain
ØMelalui kegiatan menulis kita bisa mewariskan pemikiran dan 

pengalaman kepada orang lain dan generasi berikutnya
ØMelalui tulisan kita, orang lain bisa menjadikannya sebagai

rujukan; Melalui kegiatan menulis kita telah mewariskan ilmu
pengetahuan kepada anak-cucu; kolega se profesi





MENGAPA HARUS 
MENULIS ?
AKADEMIS
ØMelalui kegitan menulis kita dapat

menegaskan reputasi kita di bidang
tertentu

ØMelalui tulisan kita dapat memperkuat
jati diri (branding dan positioning);

ØKarena menulis sehingga menjadi fakta
untuk Branding Dosen/profile k–WAU

Cari foto WAU



MENGAPA HARUS 
MENULIS ?

AKADEMIS
ØMelalui tulisan

kita bisa
mendapatkan
pengakuan dari
sejawat atau
orang-orang 
seprofesi



AKADEMIS

ØMelalui tulisan ilmiah 
kita bisa membagi dan 
menyebarkan suatu 
penemuan atau hasil 
penelitian kepada orang 
lain;(Asia TEFL-RUSSIA)



Mengapa Harus Menulis?

ØMelalui kegiatan menulis kita
bisa meniti jalan untuk bisa
jalan-jalan keberbagai tempat
di dalam negeri maupun ke
luar negeri. dosen2 UNAI ke
Thailand, Philippines)



MENGAPA 
HARUS 
MENULIS ?

Memperoleh angka kredit untuk
kenaikan Jabatan fungsional
akademik (JAFA) ? 

Memperoleh angka untuk uji 
sertifikasi ? 

Meningkatkan Brand dosen melalui  
buku. 









Buku 
Referensi 

• BUKU REFERENSI adalah suat tulisan dalam 
bentuk buku yang substansi pembahasan pada 
satu bidang ilmu kompetensi penulis.  Isi tulisan 
harus memenuhi syarat sebuah karya ilmia yang 
utuh sebagai berikut.

ØAda rumusan masalah, mengandung nilai 
kebaruan

ØHarus ada metodologi pemecahan masalah
ØDukungan data atau teori mutakhir yang lengkap 

dan jelas
ØDaftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak 

kompetensi penulis ( acuan berasal dan luaran 
penelitian pemikiran penulis



Buku Monograf



• http://simlitabmas.ristekdikti.go.
id/http://simlitabmas.ristekdikti.
go.id/insentif_buku/insentif_buk
u/

http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/insentif_buku/ http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/insentif_artikel/

http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/http:/simlitabmas.ristekdikti.go.id/insentif_buku/insentif_buku/
http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/insentif_buku/
http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/insentif_artikel/


https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/login
http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/bsln/

https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/login
http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/bsln/


IPR- Intellectual Property 
Right (HKI)

• SPEAK OUT Communicative 
Practice Materials for Post 
Elementary & Pre-Intermediate 
Students of English, ISBN: 979-778-
103-8. Hak Cipta  |   No. 
Pendaftaran:  EC00201940959  |   
Status:  Granted  |   No. 
HKI:000144267

• Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 
Skripsi dan Tesis, ISBN 978-602-
18474-3-5 Hak Cipta  |  No. 
Pendaftaran:  EC00201940962, 
Status:  Granted  |   No. 
HKI:000144268



Terkenal & Dikenang..

kita tidak akan hidup selama-lamanya
tetapi jika anda ingin di ingat dan 

dikenang, menulislah.. jika anda sudah
tiada, karyanya akan tetap hidup J



•Melalui tulisan kita bisa membuat diri kita hidup
abadi di dunia ini karena nama kita yang terpatri
pada tulisan-tulisan kita.
• Jadi menulislah sebelum nama kita di tulis orang 

di batu nisan karena jika sudah demikian berarti
kita tidak bisa menulis lagi.



Terimakasih semoga 
bermanfaat.

Salam sehat selalu, 
semangat
Tuhan Memberkati
linakatemba@gmail.com
081-321-964-085

mailto:linakatemba@gmail.com

