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Sebagai orang yang memiliki blog ataupun website, kita “dituntut” untuk selalu update atau
membuat tulisan baru. Hanya saja, sekalipun menulis adalah passion kita tapi bukan berarti kita
tidak mengalami kesulitan ketika akan membuat sebuah tulisan, entah bingung tema apa yang
ingin kita tulis sampai ketiadaan waktu untuk menulis. Selain passion, sekalipun pekerjaan kita
adalah penulis di sebuah perusahaan majalah atau surat kabar, ada saat dimana kita “mentok”
tidak memiliki ide untuk menulis. Pada akhirnya, ketika dikejar target harus menghasilkan
tulisan, beberapa orang mengambil jalan pintas dengan copy paste tulisan orang lain namun
dikemas dengan bahasa yang berbeda namun sebenarnya isinya sama saja.

  

Untuk saya pribadi, sebenarnya menulis bukanlah passion saya. Saya dibesarkan dalam
keluarga yang tidak hobby membaca apalagi menulis. Di sekolah pun, nilai pelajaran bahasa
Indonesia saya kurang bagus hehehehe biasanya saya kurang bisa menentukan tema atau inti
dari sebuah tulisan. Seingat saya, ketika di sekolah dulu jarang sekali saya diberi tugas
membuat tulisan. Budaya membaca dan menulis memang kurang dikembangkan di negara kita
kecuali beberapa tahun terakhir ini sudah mulai terlihat perkembangannya. Saya jadi teringat
dengan motto Bimba AIUEO tempat Endry sekolah, kurang lebih berbunyi “anak bisa baca itu
biasa, tapi anak minat baca itu luar biasa”. Memang saya akui bahwa dengan membaca kita
jadi tahu banyak hal, “buku adalah jendela dunia”...begitulah kira-kira slogan yang pernah saya
dengar.

  

pondokinfo.com sendiri kami (saya dan suami) buat sekitar tahun 2009. Awalnya pada saat
saya lulus kuliah tahun 2006, saya tidak langsung bekerja (karena banyak perusahaan yang
menolak saya hehehehe) lalu ada seorang teman yang menyarankan untuk membuat tulisan
atau artikel yang bisa dikirimkan ke majalah atau surat kabar. Karena memang tidak terlalu
mengerti seputar dunia menulis, akhirnya saya memulainya dengan membuat tulisan berupa
cerita anak yang saya kirimkan ke koran kompas karena setiap hari minggu ada lembar khusus
anak-anak. Namun, dari beberapa tulisan yang saya kirimkan, semuanya mendapatkan surat
balasan pemberitahuan bahwa tulisan saya belum bisa mereka publikasikan hiks...hiks...hiks...
Kira-kira begitulah inti dari isi tulisan mereka. Setelah itu saya tidak pernah (mencoba) menulis
lagi hehehehehe

  

Pada awal berdirinya pondokinfo.com sebenarnya saya juga bingung mau menulis apa,
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akhirnya saya membuka-buka file dikomputer saya untuk mencari bahan tulisan. Berikut
inspirasi yang saya ambil untuk mengisi pondokinfo.com : 

  

      

  

1. Cerita Anak

  

Cerita anak yang saya posting pada awal berdirinya pondokinfo.com adalah cerita anak yang
pernah saya kirimkan ke koran Kompas. Saya berfikir, mereka tidak mempublikasikan tulisan
saya mungkin karena tulisan saya tidak memenuhi kriteria atau standar penulisan mereka baik
dari segi  isi maupun gaya penulisan. Namun saya pikir-pikir kembali, ditolak bukan berarti
tulisan saya harus berhenti disini karena jika saya simpan sendiri maka tidak akan pernah ada
yang tahu. Bisa saja tulisan tersebut bermanfaat untuk orang lain. Tapi sayang, cerita anak
yang (berhasil) saya buat hanya itu saja padahal saya menulis itu pada saat saya belum
menikah. Meskipun sekarang sudah punya anak, sampai saat ini justru saya tidak bisa (atau
tepatnya belum tergerak) untuk membuat cerita anak lagi tetapi ada beberapa lagu hasil
"gubahan" saya untuk Endry
. Mudah-mudahan Endry bisa menjadi inspirasi saya untuk menulis cerita anak lagi.

  

2. Tugas Kuliah

  

Pada saat kuliah, saya sering mendapatkan tugas dari dosen baik tugas individu maupun
kelompok. Kebetulan saya mengambil jurusan sosiologi sehingga tugas-tugas yang saya buat
berkaitan atau berhubungan dengan hal-hal sosial hehehehehe saya tidak berani bilang terkait
masalah sosial karena menurut saya itu sudah terlalu tinggi dan sangat rumit. Yang agak
membuat saya bangga adalah salah satu tulisan saya di pondokinfo.com menjadi bahan
referensi tugas kuliah seseorang...lumayan nama saya tercantum di tugas kuliah seseorang tapi
bukan nama asli saya hahahahaha.

  

Jadi saya pernah iseng menuliskan kata “teakoes” di mesin pencarian google, nah saat itu saya
melihat nama teakoes ada dalam sebuah tulisan yang digunakan sebagai bahan bacaan atau
masuk dalam daftar pustaka. Yang saya sayangkan adalah kenapa saya menggunakan nama
“teakoes” bukan nama asli...gagal terkenal deh hehehehehe
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http://pondokinfo.com/index.php/pondok-anak.html
http://pondokinfo.com/index.php/pondok-anak/49-cerita-anak/185-lagu-untuk-anak-ku-endry.html
http://pondokinfo.com/index.php/pondok-anak/49-cerita-anak/185-lagu-untuk-anak-ku-endry.html
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Saya mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang menjadikan tulisan saya
sebagai bahan bacaan untuk tugas kuliahnya. Berikut beberapa tulisan yang mencantumkan
nama dan tulisan saya.

  

http://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/planesa/article/view/524

  

http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jejak/article/view/4649

  

Kapan-kapan akan saya upload cover buku yang menjadi sumber bacaan saya dalam menulis
masalah sektor informal  di menu info buku .

  

3. Tempat wisata

  

Saat ini sektor pariwisata menjadi primadona yang banyak digunakan sebagai inspirasi dalam
sebuah tulisan, baik berupa ulasan perjalanan ke suatu tempat wisata, promosi (yang dikemas
dalam kegiatan lomba menulis tempat wisata) ataupun sekedar “pamer” bahwa sang penulis
blog pernah berkunjung kesuatu tempat wisata, terlebih lagi apabila tempat wisata tersebut
sangat terkenal baik didalam maupun luar negeri.

  

Apapun maksud dan tujuan dari penulisan tempat wisata, ada baiknya kita mulai sadar bahwa
sektor wisata bisa menjadi salah satu pendongkrak ekonomi di negara kita. Apabila kita menja
ga warisan budaya
dan sumber alam yang ada dinegara kita baik sungai, danau, pantai, gunung dan lain-lain maka
hal-hal tersebut dapat menarik minat wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

  

Berapa banyak lapangan pekerjaan yang bisa dibuka jika sektor pariwisata kita berkembang?
Disebuah tempat wisata biasanya akan bermunculan tempat menginap baik berupa hotel
maupun homestay itu berarti membutuhkan orang untuk bekerja didalamnya. Selain itu, kita
butuh tempat makan baik berupa restoran maupun warung kecil...hanya saja (menurut saya)
kita harus mengedepankan masakan tradisional dan menjaga mutunya. Pekerjaan lain yang
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http://pondokinfo.com/index.php/pondok-realita/45-masyarakat/64-sektor-informal-permasalahan-dan-upaya-mengatasinya.html
http://pondokinfo.com/index.php/info-buku.html
http://pondokinfo.com/index.php/pondok-wisata.html
http://pondokinfo.com/index.php/pondok-wisata/23-jawa-tengah/131-melestarikan-warisan-budaya-melalui-pagelaran-mangkunegaran-performing-art-2011.html
http://pondokinfo.com/index.php/pondok-wisata/23-jawa-tengah/131-melestarikan-warisan-budaya-melalui-pagelaran-mangkunegaran-performing-art-2011.html
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bisa dibuka adalah pedagang cinderamata, guide atau pemandu wisata, penyewaan sepeda
ataupun alat-alat snorkeling dan lain-lain hehehehehe kira-kira apa lagi ya?

  

4. Tanaman

  

Meskipun hanya beberapa tulisan yang saya buat mengenai tanaman, namun tema tersebut
cukup bisa dijadikan inspirasi dan bahan tulisan di blog atau website anda karena banyak
tanaman yang ada disekitar kita, baik tanaman yang bermanfaat maupun tanaman perusak.
Anda mungkin bisa berbagi pengalaman tentang suatu tanaman yang berbahaya bagi manusia.

  

Demikian beberapa inspirasi yang saya pakai dalam membuat tulisan di pondokinfo.com,
tunggu tulisan selanjutnya “inspirasi menulis dari mana saja (bagian 2)” dan semoga
bermanfaat :)
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http://pondokinfo.com/index.php/pondok-tanaman.html

