
“Komunitas Berkarya” (Rian Amaranto) 

 
 

Percakapan lewat “WhatsApp” Itulah awal dari sejumlah informasi yang saya 

terima dihari ini 20/09/2017, “menarik, baik dan tentunya positif”. Saya memang hobi 

membuat “pantun” tapi untuk “menulis” merupakan hal yang menarik lebih dari 

sekedar pantun, walaupun agak sedikit “rumit” tapi semoga dengan bergabung 

di”komunitas Guru Menulis” saya yakin menulis akan menjadi lebih “manis” dan 

saya selalu ingat slogan yang sering muncul kepermukaan, “ Guru Mulia Karena 

Karya” ini yang membuat saya semakin optimis untuk segera “menulis”.  

 

Mohon ijin memperkenalkan diri, saya Rian Amaranto berasal dari 

Temanggung rutinitas sehari-hari bekerja sebagai guru di SMPN 11 Kota Magelang, 

tepatnya guru TIK/Komputer, selain itu dirumah juga memiliki aktifitas bertani dan 

beternak serta service komputer freelance. 

   

Tanggal 21/09/2017 pada jam 16.00 itu merupakan awal kegiatan Komunitas 

ini dimulai, Om Jay selaku pembimbing sekaligus pemateri segera membagi tugas 

yaitu dengan membentuk struktur kepengurusan, dilanjut kegiatan presensi bagi setiap 

anggota digelombang 3 guru menulis ini, kemudian satu persatu peserta terdata untuk 

segera memulai aktifitas di pembimbingan pertama ini. Luar biasa ternyata begitu 

banyak komponen masyarakat yang bergabung yang terdiri dari berbagai unsur, guru 

(SD,SMP,SMA,SMK), pengawas pendidikan, pegawai dinas pendidikan, praktisi 

pendidikan,blogger. 

Lebih rincinya inilah peserta guru menulis gelombang 3, kalau boleh saya 

menyebutnya “ Komunitas Berkarya”yang tersebar di berbagai wilayah indonesia, 

dimulai dari sumatera bagian selatan, jawa (Timur, Tengah, Barat), DIY, DKI Jakarta 

Kalimantan bagian timur,hingga sulawesi bagian selatan. Salam Kenal saudara-

saudaraku se-Bangsa dan se-Tanah Air Indonesia, selamat bergabung di “komunitas 

Berkarya” guru menulis gelombang 3 Bimbingan “Om Jay” biasa kami menyebutnya, 

yang notabene memiliki nama asli “Wijaya Kusumah”.  

 

 

 



 

 

Berikut Daftar Peserta Guru Menulis Gelombang 3 : 

 

No Nama Peserta 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Dwi Hartanti, S.T - SMAN 1 Prambanan 

Isnawaty Dj Nussa, SDN Prajuritkulon 3 

Kartino, SMPN 2 Kota Cirebon 

Ani Mardiani, SDN karanglayung 

Bambang Sugiantoro SMAN 1 Lawang Kidul 

Budiman SDN 2 Pengadilan 

Purnomo Saputro SDN 1 Nagarasari Kota Tasikmalaya 

Renniwati Wijaya, ST SMPN 2 Haurgeulis Indramayu 

Nur Komariah, pengawas Disdik kab. Bogor 

Mia Riesnina Andhika SDN Binabudi Cipanas 

Firmansyah SDN.120 Berru 

Muhammad Sutari, M.Pd 

Deny Rochman, smpn4 kota cirebon 

Saprudin jayasakti, S.Pd.SD  SDN Padangsari kec. Leles kab cianjur 

Budi Kurnia, SDN Gunung Parang Kota Sukabumi 

Ermanto,  dinas pendidikan kab.tala 

Hera Prastari, SDN muaraberes Cibinong bogor 

Lilik rahmawati,  S.Pd.,M.Pd SMP N 1 Penawangan grobogan 

Nurwidati - Smp n 1 Godean sleman 

Kurnia Widyaningsih_SDN Miji 4 Kota Mojokerto 

Yang Gustida Aditya J._SMPN2 Kota Mojokerto 

Harlely Harun, Jakarta 

Ririn Arini, SDN Bojong Kondang Serang Banten 

Alindawati,S.Pd.SD  SDN Rejamulya 02 kec.kedungreja kab. cilacap 

Nova Rahayuningsib SPd. MM, SDN karyasari 01 kecamatan leuwiliang kab. Bogor  

NINA KRISNA RAMDHANI, SDN CIKERETEG KABUPATEN BOGOR 

Saleh Rusbandi SMP Negeri 2 Jejawi OKI Sumsel 

Rian amaranto, smp n 11 magelang 

Eny Kustyorini, smp islam sudirman 

Listiyawati, Dinas Pendidikan Kota Depok. 

Liestyani, SMP 12 Surakarta 

Wawans, SMKN 5 Balikpapan 

Pesta Liana Silalahi, SMAN 36 JAKARTA 

Asriani.  SDN 23 TANETE. SOPPENG SULSEL 

Yosie. SMPN 3 Cilegon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesi pertama Om Jay menjelaskan materi yang dikemas secara “Apik dan 

Menarik” tak jarang juga di tampilkan referensi dari sumber lain yang dapat 

menambah wawasan serta memotivasi para peserta yang bisa kita dapatkan secara 

“free”.  

Berikut saya lampirkan materi sesi ke-1 kegiatan guru menulis : 

 

Tema hari pertama adalah menjadi guru yg mampu menulis dan 

menerbitkan buku. Anda.hanya menyiapkan diri utk fokus dan menahan 

diri untuk tidak berkomentar sampai omjay kasih kesempatan 

berkomentar. Terima kasih. 

 

Seorang guru akan terbatas dalam berbagi ilmu dalam.kelasnya saja. Akan 

tetapi, jika guru mau menulis dan mengemas ilmunya menjadi buku akan 

lebih bermanfaat karena tersebar ke seluruh dunia dan dibaca banyak 

orang. 

 

Selamat sore semuanya. Senang sekali membaca tulisan anda di wa dan 

bias saling mengenal. Anda sungguh guru-guru luar biasa. Omjay dibuat 

kagum dengan semangat bapak dan ibu guru untuk belajar menulis 

meskipun kita tak bertatap muka. 

 

Semua guru bisa menulis dan menerbitkan buku asal tahu caranya. 

Sayangnya belum semua guru tahu caranya. Oleh karena itu saya akan 

berbagi pengalaman dengan anda semua. 

 

Guru mau menulis buku, bila guru sudah tahu tujuan menulis. Tadi omjay 

sudah upload presentasi pak idris. Silahkan membaca slidenya!. Bagi yang 

belum baca akan omjay upload lagi, dan silahkan diunduh. 

 

Budaya menulis dikalangan guru akan tercipta bila kita semua saling 

berkolaborasi dan menjadi editor kawan guru lainnya. Kita saling 

bekerjasama. Sharing and growing together 

 

Omjay melihat dasar dasar menulis sudah anda miliki dan anda hanya 

harus mengasah jiwa marketing anda sehingga tulisan anda layak jual dan 

dinikmati publik. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesi Kedua Om Jay membuka tanya jawab kepada peserta, dan secara antusias 

peserta bertanya mengenai permasalahan seputar tulis menulis, berikut beberapa 

contoh pertanyaan peserta yang diajukan ke Om Jay selaku pembimbing di program 

guru menulis ini : 

 

 

- Hera 

Kadang tidak tahu harus mulai darimana untuk menulis? 

 

- Om Jay 

Itu masalah yang sering saya baca dari penulis pemula. Mulailah dari 

yang disukai dan kuasai saat menulis. Awali dengan 3 alinea yaitu alinea 

pembukaan, isi, dan penutup. Lakukan pelan-pelan tanpa beban. Sebab 

menulis adalah menyampaikan pesan. 

 

- Mia 

Terkadang ketika mulai menulis.. Suka bingung mau tulis apa..?? 

 

- Om Jay 

Saat menulis tidak harus bingung karena tulis aja apa yang ada di pikiran 

dan edit kemudian. Biasanya kalau sudah ditulis ide akan terus mengalir. 

Seperti saat.ini anda bisa menulis karena ada yang anda pikirkan lalu 

kemudian anda tuliskan. 

 

- Liesty 

Terkadang ide kita sering sama dengan yang sudah ada,..jadi urung 

menulis. 

 

- Om Jay 

Kalau ide.seringkali sama, maka perbanyak membaca dan silahturahim. 

Terkadang dari jalan jalan ketemu orang lain inspirasi menulis muncul. 

Apalagi dengan kemajuan teknologi saat.ini. ide menulis banyak sekali 

dicari dan digali dari internet. 

 

- LIANA 

Bagaimana kita bisa mendapatkan ide utk menulis supaya menarik pak? 

 

- Om Jay 

Ide yang menarik biasanya didapat dari apa yang kita lihat lalu kita 



rasakan. Kemudian kita bagikan kepada orang lain. Ketika idenya bagus 

pasti akan disambut baik oleh pembaca. Seperti sebuah tulisan tentang 

PKI saat ini yang lagi viral di media sosial. 

 

- Ero Ermanto 

Bagaimana tips memaksakan diri biar ada kebiasaan untuk menulis dan 

biar pede dengan tulisannya? 

 

- Om Jay 

Menulis itu memang harus dipaksakan sama halnya kita berbicara. Jadi 

kalau kita terbiasa menulis pasti akan biasa juga kita menulis dalam 

bentuk tulisan seperti halnya kita berbicara.  Kebanyakan guru lebih 

pintar bicara ketimbang menulis. Jadi lisan dan tulisan harus 

diseimbangkan supaya pintar bicara dan menulis. 

 

- Nur Widati 

Yang biasa saya lakukan baru menulis PTK, dan best practice , tapi baru 

dikonsumsi sendiri , belum layak jual. 

 

- Om Jay 

Memang harus berproses bu. Omjay juga dulu begitu. Tapi saya punya 

cara tersendiri agar tulisan saya dibaca banyak org. Saya menulisnya di 

blog pribadi dan kemudian banyak dibaca org banyak di internet. Anda 

bisa membacanya di http://wijayalabs.wordpress.com  
 

 

 Suatu Berkah bisa tergabung di komunitas ini, tanpa menunda lagi saya 

mengerjakan tugas ke-1 untuk bisa merepresentasikan apa yang ada di pikiran saya 

menjadi sebuah tulisan, Alhamdulillah semoga tulisan ini menjadi langkah awal untuk 

lebih fokus lagi menulis, meluangkan waktu, mengubah pola fikir, merancang desain 

kegiatan untuk menulis agar cita cita mulia “GURU MULIA KARENA KARYA“ 

bisa terlaksana. Aamiin.  

http://wijayalabs.wordpress.com/

