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intro
KAPAN  menyusun buku tentang blog? Saya 

bingung setiap kali ditanya begitu. 
Lebih bingung lagi ketika ditanya kapan membukukan tulisan 
saya yang pernah termuat di blog. 

Menyusun buku adalah pekerjaan serius untuk saya. 
Membutuhkan waktu dan energi yang harus dikelola dengan 
pintar. Belum lagi soal pemeliharaan semangat agar bisa tetap 
merangkai gagasan setelah tersela oleh ini dan itu. Saya belum 
mampu. Makanya saya gamang.

Kalau memindahkan isi blog ke dalam buku? Ah, kurang 
menarik. Tulisan saya di blog sebaiknya ya dibaca di web 
(jangan dibaca di peranti mobile karena melelahkan, kecuali 
sabak digital) karena di dalamnya ada tautan, penanda (tags), 
dan kadang keterangan tersamar (maksud saya “abbr title”). 

Dalam blog ada komentar yang bisa mengoreksi bahkan 
mengritik saya secara langsung. Interaksi dalam blog memberi 
kesempatan orang lain untuk tampil agar pentas tak saya 
monopoli. Itu tak terwadahi dalam buku.

Kemudian terpikir oleh saya untuk membuat semacam cerita 
ringan, bukan makalah, dalam bentuk digital.  Inilah hasilnya: 
dokumen yang bisa dibaca tak berurutan. Dokumen ini juga 
cara saya untuk berbagi. Hmmm... berbagi atau menggurui? 

Saya manusia biasa. Cenderung senang menggurui tapi tak 
mau digurui. Semoga Anda juga begitu karena kita sama-sama 
normal, kan? :) 

Salam blog,

Penulis dan penata visual: 
Antyo Rentjoko

Hak cipta dan tanggung jawab atas dokumen ini sepenuhnya ada pada 
penulis. 

Siapapun boleh menggandakan sebagian atau sepenuhnya dokumen 
ini untuk kepentingan nirlaba. Pengutipan terhadap isi akan lebih 
santun dan elok jika menyebutkan sumber.

© antyo.rentjoko.net  |  blogombal.org
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MEMANG begitu. Masa ngeblog 
demi kegilaan? Saya merawat  
kewarasan saya dan orang lain.  8

JADILAH 
SAYA
PAMAN

NGEBLOG DEMI 
KEWARASAN

MEDIA SOSIAL DAN PRIVASI



SEJUMLAH 
KEKURANGAN 
(NGE)BLOG SAYA
Hanya contoh yang saya 
kenali dan akui. Boleh Anda 
tambahi kok.

SAYA SUKA GAMBAR. 
LALU?
Ada niat busuk (halah!) di 
balik itu. Mengajak bloggers 
lain untuk lebih mengopti-
malkan kamera saku dan 
kamera pada ponselnya. 

DARI MANA 
DATANGNYA POSTING
Dari lamunan turun ke 
blog. Kalau soal ide sih 
berseliweran. Tapi tetap 
saja banyak posting saya 
yang tidak rampung lalu jadi 
sampah digital.

NGEBLOG 
MENYUSURI JALAN 
SUNYI
Eh siapa bilang sunyi? Yang 
penting nulis dan nulis – 
kalau ingat dan sempat sih.

SAMPAI KAPAN 
NGEBLOG?
Hmmm... 

arsip

MUNGKIN saja 
nambah. Saya 

memang memiliki “banyak” blog. Ada 
yang tak terurus, bahkan ada yang 
saya tak sengaja terhapus. 6

SEBUAH ketelanjuran yang membuat saya kikuk. Teman 
lama, sebelum era blog, memanggil saya paman. Saudara 
saya juga. Istri saya pun pernah. Begitu pula anak saya. 
Padahal saya selalu memperkenalkan diri sebagai Antyo. 4

AKANKAH BLOG SAYA   
BERTAMBAH LAGI?
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SAYA normal. 
Suka pamer. 
Tapi nanggung. 
Maka yang saya 
lakukan adalah 
melaporkan 
yang sudah, 
bukan yang 
sedang saya 
lakukan. Untuk 
bukti kehadiran 
di sebuah 
tempat saya 
lebih suka 
menghadirkan 
foto tanpa saya, 
atau... foto kaki 
dan sepatu!  12

MEDIA SOSIAL DAN PRIVASI

SEMUA FOTO © ANTYO RENTJOKO
KECUALI FOTO KAOS KUNING SEBELUM DIOLAH. 
HAK CIPTA FOTO KAOS BELUM DIKETAHUI.
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SEPERTI biasa, malam itu jendela ruang 
depan di Rumah Langsat saya 

biarkan terbuka. Jendela itu menjadi loket tanpa jual-beli, melainkan 
untuk silaturahmi. Orang datang, menyapa, sambil melongok ke 
dalam. Biasa. Rutin.

Biasanya si pelongok menyapa, "Halo Paman!" Lalu saya 
menengok, menanggapi. Malam itu juga terdengar sapaan serupa di 
jendela – "Halo Paman! – selagi saya bekerja di depan komputer.

Saya pun menengok. Saya pikir siapa. Ternyata putri sulung 
saya,  yang datang bersama adik dan ibunya.

Celaka! Anak saya pun seperti orang lain. Memanggil saya 
paman. Umumnya orang menyebut saya Paman Tyo. Tapi ada 
juga yang menyebut "Pam" dan "Man", bahkan ada "Mas Paman" 
sehingga saya menyulapnya sekalian jadi "Bang Mas Paman". 
Makin ke sini makin aneh rasanya, karena makin banyak orang 
memanggil saya paman, terutama setelah ada Facebook. 

Dulu yang memanggil saya paman hanya bloggers. Teman lama 
memanggil apa adanya nama saya. Tapi kemudian teman lama, 
bahkan saudara, memanggil saya paman. Bahkan istri saya pun, 
di depan orang lain, misalnya ketika para netters (duh istilah kok 
jadi kuno ya?) yang saya kenal sedang nongkrong di Langsat, juga 
ikutan memanggil saya paman. Dengan bercanda.

Tapi nanti dulu. Bukankah ini salah saya sendiri karena 
menyebut diri Paman Tyo? Betul dan benar. Kuntul punya cakar.

Ketika memilih nama itu, bersamaan dengan pembukaan diri 
saya di blogombal.org, saya juga tak berpikir panjang. Saya pikir 

HALO PAMAN!
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itu sekadar pengganti dari nama 
alias sok misterius Kéré Kemplu 
di gombal.blogdrive.com.

Saya mengibarkan nama 
Paman Tyo di kotak komentar 
blog orang. Tiga tahun lalu, 
ketika membuat akun di Twitter, 
saya menggunakan nama itu. 
Pun ketika membuat blog 
pamantyo.dagdigdug.com awal 
2008. Dan seterusnya.

Tidak, tidak. Saya tidak 
menyesali itu semua. Tapi saya 
hanya mau mengakui bahwa 
saya naif. Saya pikir hanya artis 
yang bisa mengarang nama 
alias dan bakal abadi karena 
didukung oleh media lama dan 

industri hiburan.
Bingung? Begini, sekian 

lama saya membayangkan 
bahwa nama Paman Tyo 
hanya berlaku di dunia maya, 
tepatnya blogging, bukan dalam 
kehidupan nyata. 

Di luar itu saya adalah 
Antyo. Saya lupa bahwa 
Facebook mempertemukan 
bloggers dan non-bloggers 
(padahal perbedaan keduanya 
sebetulnya tidak penting). 
Lantas seorang kawan, bukan 
blogger, menanya saya, "Kenapa 
kamu dipanggil paman?"

Lagi-lagi soal kenaifan. 
Saya seperti abai bahwa 

pengguna media sosial tahunya 
nama Tikabanget, Pakde, 
Simbok Venus, dan Ndoro 
Kakung – mereka semua adalah 
pesohor – dan kurang peduli 
nama asli mereka. Pengecualian 
berlaku untuk Totot Indrarto 
dan Wicaksono karena di dunia 
riil lama, sebelum dan di luar 
internet, mereka sudah dikenal.

Begitu pun nama pesohor 
Blontank memang kadung 
tersohor lintas kalangan jauh 
hari sebelum era media sosial. 
Anehnya, sejauh kesan saya, tak 
banyak orang yang tahu nama 
asli Blontank Poer.

Lalu apa masalahnya? 
Tidak ada. Selain perasaan 

aneh jika teman lama, bahkan 
saudara, dan orang di kantor 
memanggil saya paman. Padahal 
itu salah saya sendiri. 

Totot bilang: "Pakde is not 
my name.It's my brand."

HALO PAMAN!
... sekian lama saya 
membayangkan bahwa nama 
Paman Tyo hanya berlaku di 
dunia maya, tepatnya blogging, 
bukan dalam kehidupan nyata. 



6 Antyo Rentjoko     Saya dan Blog: Sepaket Pengakuan Gombal

KETIKA
SATU BLOG 

TIDAK CUKUP
"BERAPA sih blog 

Anda?" 
tanya seseorang. Maksudnya bukan harga, tapi 
jumlahnya. Pertanyaan kesekian kalinya dari 
orang-orang yang berbeda.

Saya punya jawaban sopan tapi jadi 
terdengar jumawa. Misalnya, "Sebentar, berapa 
ya. Pokoknya lebih dari satu. Sebagian saya 
agregasikan ke antyo.rentjoko.net. Dari situ 
Notes di Facebook ngambil feeds."

Padahal sungguh, saya sering tidak bisa 
menghitung dengan cepat jumlah blog saya. 
Pasti harus menyebut satu per satu sambil 
mengurutkannya dengan jari. Sebuah cara digital 
menurut pengertian lawas. 

Seingat saya, saat mengetikkan ini, jumlahnya 

Bahkan ada 
blog yang 
terbunuh 
tanpa sengaja 
karena dalam 
kantuk berat 
saya keliru 
memencet 
tombol 
delete...
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tak sampai seluruh 
jari pada kedua 
tangan saya. Tapi 
okelah, kalau yang 
disebut jamak itu 
lebih dari satu maka 
saya bisa dibilang 
berbanyak blog.

Untuk apa? 
Untuk menampung 
apa yang ingin saya lontarkan. 

Ada yang berisi gambar 
dengan sedikit keterangan 
(misalnya oh.blogombal.
org, memo.blogombal.
org, label.blogombal.org, 
kartu.blogombal.org, antyo.
posterous.com), ada pula 
yang dengan atau tanpa 
gambar teksnya berpanjang-
panjang – misalnya blog utama 
blogombal.org.

Semuanya tumbuh begitu 
saja. Tidak saya rancang pada 
hari pertama ngeblog sekitar 
2002/2003. Karena tidak saya 
rancang, tapi tumbuh seperti 
panu, maka ada yang mati atau 
saya matikan. 

Bahkan ada blog yang 

terbunuh tanpa sengaja karena 
dalam kantuk berat saya keliru 
memencet tombol delete, dan 
mengonfirmasikannya, dari 
Cpanel. Apa boleh bikin.

Selain lebih dari satu blog, 
saya kadang juga menulis di 
wadah penulisan komunal – tapi 
sekarang hampir tidak pernah. 
Misalnya di politikana.com dan 
ngerumpi.com.

Untuk kedua kantong itu, 
dan kantong lain yang dibuat 
oleh Langsat, saya menulis 
karena dua alasan. 

Pertama: karena ingin 
menulis. Kedua: untuk 
meramaikan produk sendiri 
pada tahap awal. 

Alasan kedua itu berunsur 
bisnis, meski saya tak 

mendapatkan honor menulis. :D
Saya pikir bukan hanya saya 

yang memiliki lebih dari satu 
blog. Sebagian bloggers juga 
begitu. Adapun soal pembaruan 
isi atau updating, saya juga 
seperti mereka: tak teratur, bisa 
sekian lama blognya nganggur.

Tapi kalau sedang banjir 
ide dan suasana hati cocok, pun 
kesempatan memungkinkan, 
maka saya bisa membuat lima 
posting bahkan lebih di tempat 
yang berbeda-beda. Terkesan 
hiperkatif dan sekaligus asal-
asalan atau tak selektif. Maaf.

Meski merasa memiliki 
banyak kantong tulisan, 
seingat saya tidak pernah saya 
mencemplungkan tulisan yang 
sama di tempat yang berlainan 
(kecuali hasil sedotan agregator, 
termasuk cahandong.org).

Kenapa? Beda kantong 
mestinya beda isi, meski rasa 
dan aroma mungkin serupa. 
Tampaknya beda kantong juga 
beda pembaca.
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NGEBLOG
UNTUK SIAPA?

INI jujur tapi kurang menyenangkan. Pada lapis terbawah 
dari niat, saya ngeblog untuk diri sendiri. Dalam blog 

lama, di gombal.blogdrive.com, itu saya akui dalam 6 Alasan 
untuk Ngeblog (http://bit.ly/9UtvrO). Dua yang pertama, yaitu 
"membuang lamunan" dan "belajar menulis" sungguh egosentris. 

Membuang lamunan itu penting supaya benak tidak sesak 
seperti hard disk yang dijejali aneka berkas tak penting sehingga 
jadi lamban kinerjanya bahkan ngaco.

Sebagian lamunan itu saya buang dalam cara yang "berbudaya": 
saya tuliskan. Kenapa saya tuliskan padahal menulis itu butuh 
energi dan waktu, apalagi tak dibayar?

Nah, di sinilah pasal egosentris punya ranah sok altruistis: demi 
orang lain juga. Tak mungkin bagi saya untuk terus berceramah 
dan memaksa orang-orang sekitar mendengar, menyimak, apalagi 
menanggapi. 
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Termasuk dalam orang-
orang sekitar adalah keluarga, 
sahabat, tetangga, dan sejawat. 
Apa yang menarik bahkan 
penting bagi saya belum tentu 
akan serupa bagi orang lain – 
begitu pula sebaliknya.

Jadi, dengan menulis dan 
menuangkannya ke dalam blog, 
saya ikut menjaga kewarasan 
orang lain. Mereka tak perlu 
tersiksa oleh ocehan saya yang 
tak terarah. Mulia, bukan? ;)

Tapi setelah itu urusannya 
kembali egosentris. Selain 
kewarasan saya juga terjaga 
(setidaknya menurut perasaan 
saya), dengan menulis maka 
saya terus belajar menuangkan 
pikiran. Dalam penuangan itu 
terkandung proses untuk menata 
benak. 

Penuangan, bahkan ketika 
belum terketik, menggunakan 
bahasa. Padahal kita tahu, 
bahasa adalah alat kesadaran. 
Kata orang sekolahan, dengan 
mengutip Ludwig Wittgenstein 
(1889—1951), "Batas bahasaku 
adalah batas duniaku." 

Maaf saya cuma latah, 
biar disangka terpelajar lalu 
dianggap keren. Siapa tahu bisa 
jadi modal kalau kelak mau jadi 
caleg dari partai gurem, partai 

tungau, ataupun partai eceran.
Menulis juga berarti belajar 

berbahasa Indonesia yang agak 
baik meskipun jauh dari benar. 

Selain itu menulis berarti 
menata ingatan. Ini bagus untuk 
menunda kepikunan barang 
sebentar. 

Nah... setelah itu barulah 
urusan lain. Kalau ada yang 
sudi membaca tulisan saya, 
maka saya bersyukur. Tidak, 
saya tidak mengatakan, "Mau 
baca ya syukur, kalau nggak 

Jadi, dengan menulis dan 
menuangkannya ke dalam blog, 
saya ikut menjaga kewarasan 
orang lain. Mereka tak perlu 
tersiksa oleh ocehan saya yang 
tak terarah. Mulia, bukan? ;)

PUNYA MEDIA SENDIRI
SAYA pernah bekerja di beberapa media (cetak). Tentu 
saya sadar bahwa produknya merupakan hasil kerja kolektif 
dengan seperangkat pedoman. 

Di sana saya hanya dapat ikut mewarnai – bisa baik, bisa 
buruk – tapi saya tak dapat memaksakan kehendak.

Bahkan misalkan saya berposisi dominan pun maka 
batas godaan untuk men-saya-kan hasil kerja kolektif itu pun 
selalu menganga. Mirip mulut terbuka buaya yang tinggal 
terkatup manakala mangsa beracun masuk.

Maka impian saya, pada zaman pra-blog, lebih khusus 
lagi pada era internet belum merasuki kehidupan, yaitu awal 
90-an, adalah memiliki media cetak sendiri. Isinya saya atur 
sendiri. Gayanya menuruti selera saya. Topiknya sejalan 
dengan percikan di benak dan cuaca hati saya. Bahkan 
frekuensi terbit maupun format pun sesuka saya. Kalau bisa 
pembaca tak usah bayar.

Pada blog saya dapatkan itu. Ego saya tersalurkan oleh 
penerbitan personal. Kurang apa coba, selain kurang ajar?

mau ya kebangetan." Jangan 
dipelintir ya.

Membaca itu tahap pertama. 
Tahap kedua, yang patut 
disyukuri, kalau pembaca sudi 
berkomentar. 

Anda jugalah yang 
membesarkan hati saya, tanpa 
menjadi bengkak, untuk 
mengulangi dan mengulangi 
kesenangan, dan kadang 
keisengan, bernama menulis.

Sekali lagi terima kasih. 
Terima jadi.



10 Antyo Rentjoko     Saya dan Blog: Sepaket Pengakuan Gombal

SEJUMLAH 
KEKURANGAN
(NGE)BLOG SAYA

PALING 
gampang memang berkilah 
tak ada manusia sempurna. 
Tapi ada juga orang yang 
penuh kepercayaan diri bilang, 
"Nobody's perfect and I'm 
nobody." Ah biar sajalah. 
Semoga dia bahagia karena 
nyaman dengan dirinya.

Saya nobody dan tidak 
sempurna. Berikut ini 
kekurangan saya dalam ngeblog. 
Hanya beberapa sih. Maksud 
saya yang saya kenali dan akui.

• "Slaha kteik". 
Paling gampang adalah 
menyalahkan komputer 
kenapa tak ada pemeriksa dan 
"pembikin betul" ejaan bahasa 
Indonesia. Rasanya, dulu sudah 
lama sekali, ketika memakai 

mesin tik manual kesalahan 
tik saya tak banyak. Mungkin 
karena saya lebih berhati-
hati agar tidak membutuhkan 
banyak cairan pengoreksi dari 
Tipp-Ex sampai Pelikan.

• Kadang ngelantur dan 
bertele-tele. 
Saya akui. Hal yang mestinya 
bisa terkemas dalam satu 
paragraf (maksud saya berisi 
160 karakter) akhirnya menjadi 
berkepanjangan. Maaf jika 
sudah membuang waktu Anda 
– misalkan Anda pembaca blog 
saya.

• Tanpa riset mendalam. 
Saya akui. Terutama riset 
terhadap bahan di luar internet. 
Blogger yang baik dan benar 
(dan keren) mestinya meriset 
dulu sebelum menulis. Pelajari 
semua bahan yang andal dan 
relevan. Tapi saya memang 
bukan blogger yang baik dan 
benar.

• Penulisan nama, kata, dan 
lainnya  inkonsisten. 
Bukan karena salah tik. Bisa 
karena malas melihat rujukan, 
tapi bisa juga telanjur meyakini 
sesuatu yang salah, kemudian 

Mungkin saya 
akan menutupi, 
seperti 
penulisan dan 
peletakan judul 
bab ini: kecil, 
di bawah pula. 
Padahal tetap 
tampak.
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mendapatkan rujukan baru yang 
juga salah. Ini menyedihkan. 
Misalnya "sepakbola" dan 
"sepak bola".

• Kurang paham TV. 
Akibatnya ketika membahas 
iklan di media cetak dan 
media luar ruang saya sering 
kehilangan konteks karena 
tidak tahu bahwa strategi iklan 
dibuat untuk TV. Misalnya 
ketika saya membahas slogan 
mobil distribusi Grup Orang 
Tua, "Ngapain baca tulisan 

ini mending makan...Mintz". 
Sampai saat ini begitu. Besok 
mau belajar nonton TV.

• Kurang dalam  5W+1H. 
Padahal orang bilang sekarang 
ini zamannya jurnalisme warga. 
Padahal lagi saya sering berbual 
soal ngeblog bagi kepentingan 
sejarah. Untuk ini saya punya 
kilah: saya kadang ingin 
menyembunyikan sesuatu, 
tanpa niat mengecoh, sehingga 
informasi saya pecah ke dalam 
penanda (tags) dan judul foto. 

Kenapa? Bingung saya untuk 
menjelaskannya. Gini deh, 
salah satunya adalah karena 
sungkan menjelaskan gamblang, 
misalnya saat belanja atau jajan, 
apalagi ditraktir. :) Tapi oleh 
mesin pencari, posting itu akan 
ditemukan.

Kekurangan lain masih ada. 
Silakan Anda cari. Mungkin 
saya akan menutupi, seperti 
penulisan dan peletakan judul 
bab ini: kecil, di bawah pula. 
Padahal tetap tampak.
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GAMANG. Itulah yang saya rasakan ketika 
akan menyatakan diri melalui 

blogombal.org, 2006, meninggalkan identitas lama sebagai Kéré 
Kemplu di gombal.blogdrive.com. 

Di tempat baru saya menyatakan nama dan sepatutnya foto diri. 
Maka mulailah saya mencari akal. Saya oleh dengan efek sehingga 
wajah asli saya, yang juga masuk favicon, tak mudah dikenali. 
Nyaman sekali rasanya.

Ada masa 
ketika saya 
melakukan krop 
ekstrem: wajah 
terpotong agar 
semangkin 
sulit dikenali 
– setidaknya 
menurut 
persepsi saya.
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Tahun 2007 untuk pertama 
kali saya menyatakan diri lagi, 
melalui foto tanpa efek, sebagai 
perayaan kemenangan terhadap 
diri sendiri. Saat itu saya 
sudah memutuskan keluar dari 
pekerjaan, meninggalkan zona 
nyaman menuju ketidakjelasan, 
dan sedang dalam proses 
membereskan sisa pekerjaan.

Di tengah proses itu 
saya tiba-tiba bertekat untuk 
mengatasi kelemahan diri: 
keluar dari pekerjaan saja 
berani apalagi memegang ular 
tak berbisa. Dan jadilah foto 
kemenangan diri sedang dibelit 
tiga ular termasuk boa.

Setelah itu? Tidak lagi 
menampakkan diri. Avatar, 
ikon, atau apalah di media 
sosial kembali saya mainkan. 
Pakai efek. Agar wajah asli tak 
dikenali. 

Ada masa ketika saya 
melakukan krop ekstrem: wajah 
terpotong agar semangkin sulit 
dikenali – setidaknya menurut 

persepsi saya.
Jadi kalaupun ada foto saya 

di Facebook dan blog, itu pasti 
diunggahkan oleh orang lain 
Apa boleh bikin.

Tapi harus diakui bahwa 
secara bertahap media sosial 
sedikit mengubah saya untuk 
lebih tampil, atau juga terpaksa 
tampil karena menyangkut 
bisnis Langsat. 

"Lu sekarang berubah ya, 
berani nongol," kata seorang 
teman. 

Dulu, ketika di majalah, 
saya tak seberani editor majalah 
lain untuk menampilkan foto 
diri dalam rubrik rutin. Malah 
ada yang setiap edisi beda baju 
dan pose. 

Otak saya paham bahwa 
untuk kepentingan public 
relations itu perlu, supaya ada 
kehangatan relasional yang lebih 
personal. Tapi nyatanya saya 
hanya berani kalau ada foto 
bersama, misalnya ulang tahun 
majalah. Di luar itu ngumpet.
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Mungkin saya harus terus 
belajar berdamai dengan diri 
saya. Termasuk dalam urusan 
privasi di tengah euforia media 
sosial. Saya masih cenderung 
menempatkan diri sebagai 
"orang masa lalu": hanya 
melaporkan yang sudah, bukan 
yang sedang. 

Risih rasanya melaporkan 
sedang di mana, apalagi 
bersama siapa, dan lagi 
ngapain. Pernah saya 
lakukan di Plurk karena 
saat itu masih sepi, dan 
senang karena tak ada 
yang menanggapi.

Tapi sebagai 
manusia normal 
saya juga punya 
kecenderungan 
eksibisionistis. 
Maka foto saya di 
sebuah tempat cukup 
diwakili oleh tempat 
itu sendiri, atau... kaki 
dan sepatu saya.
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SAYA SUKA GAMBAR. LALU?
JUDUL ini 

salah. 
Mestinya semua orang suka 
gambar. Bagi saya, gambar 
bisa menjadi teman untuk 
tulisan. Bisa juga gambar itu 
sendiri merupakan teks. Kedua 
pendekatan itu menjadi bagian 
dari blog saya – tapi tak berlaku 
untuk semua artikel.

Begitu senangnya saya pada 
sajian visual hasil pembekuan 
apapun yang tampak sehingga 
saya membuat blog foto 
oh.blogombal.org. 

Foto-foto saya merupakan 
hasil penjepretan apa adanya, 
sebagian besar tanpa lampu 
kilat. Sampai dokumen ini 
ditulis, semua foto di sana 
dihasilkan oleh kamera saku.  

SEMUA FOTO © ANTYO RENTJOKO
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SAYA SUKA GAMBAR. LALU?
Tepatnya: oleh beberapa kamera saku digital. Tersebab 

pemakaian berlebih maka kamera saku kecapaian, sehingga 
gambarnya kian berbutir, dan akhirnya tak mampu menghasilkan 
gambar lagi. Sudah sekian kali saya berganti kamera saku.

Kamera saku punya banyak kekurangan. Justru di situ 
tantangannya: menghasilkan yang layak pandang dari barang 
cemen. Yang pasti karena keringkasannya kamera saku tak dianggap 
sebagai ancaman selayaknya DSLR.

Di balik kamera saku saya punya kepentingan: mengajak 
bloggers lain untuk mendayagunakan kamera sakunya, bahkan 
ponsel berkameranya (seperti yang saya lakukan untuk antyo.
posterous.com), secara optimal. Karena yang saya hasilkan cuma 
gitu-gitu aja maka saya yakin bloggers lain pun mampu, bahkan 
dengan hasil lebih bagus.

Kalau tidak ada gambar jepretan sendiri, saya menyertakan 
gambar ilustrasi dari sumber lain (tentu dengan kreditasi), atau... 
membuat gambar sendiri!

Kadang gambar saya bikin sebelum menulis. Kadang setelah 
rampung menulis. Jarang, atau belum pernah, di tengah penulisan.

Kendala yang mengingatkan saya agar tahu diri adalah jangan 
memuat gambar yang ukuran berkasnya terlalu besar karena akan 
merepotkan pembaca terutama yang cekak bandwith. 

Karena yang 
saya hasilkan 
cuma gitu-gitu 
aja maka saya 
yakin bloggers 
lain pun 
mampu, bahkan 
dengan hasil 
lebih bagus.
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DARI MANA 
DATANGNYA

POSTING
IDE? Saya sendiri tak paham bagaimana otak saya 

bekerja. Kalau menuruti hati, dan energi 
memadahi, apalagi selalu tersedia waktu tanpa diinterupsi, maka 
saya bisa mengeposkan banyak tulisan saban hari.

Pongah nian! Ya. Berlebihan. Dalam praktik tidak begitu. Itu 
hanya pengandaian. Gila apa kalau hidup cuma untuk ngeblog.

Memang klise, tapi saya tetap yakin kapan dan di mana saja bisa 
datang ide. Apalagi saya sering membawa kamera saku. Ada saja hal 
menarik yang layak bahkan laik blog.

Layak itu pantas. Laik itu memenuhi persyaratan. Yang layak 
misalnya foto tak menimbulkan rasa jijik, tak membuat orang lain 
tersinggung tanpa alasan. Yang laik itu misalnya foto tidak terlalu 
besar ukuran berkasnya maupun bidangnya sehingga tak mengganggu pengunggahan dan penempatan.

Tapi semuanya belum tentu masuk blog. Karena ada saja kendala. Apalagi ngeblog bukan pekerjaan, 
bukan seperti reporter yang harus segera memasukkan kabar.

Kembali ke ide. Tepatnya sumber ide. Ada di sekitar kita. Tapi kadang kita kurang peka. Apakah 
Anda pernah memperhatikan semua engsel pintu di rumah justru ketika tak ada masalah? Dari engsel 
pintu Anda bisa ngelantur sampai ke standar industri, mempersoalkan spesifikasi sampai uji.

Ada saja sumber ide dalam rute harian saya, bahkan sejak keluar dari rumah sampai tiba di Langsat. 
Melihat anak-anak bergelantungan di pohon kersen kompleks, jadilah tulisan tentang penghijauan 

dengan pohon yang buahnya tak hanya didoyani burung tetapi juga anak-anak. 
Membaca papan dokter dekat Langsat yang menggunakan kata "praktik", bukan "praktek", jadilah 

Kenapa ide bisa 
berlintasan 
dalam benak? 
Dalam kasus 
saya karena 
saya seorang 
pelamun 
berat...
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foto dan tulisan ringkas tentang 
bahasa.

Langsat? Di mana? Itu 
nama jalan di Kebayoran Baru, 
Jakarta. Nama jalan berasal dari 
nama buah. Dan seterusnya dan 
selanjutnya, dari kata langsat 
kita bisa membuat tulisan. 
Google akan membantu kita.

Kenapa ide bisa berlintasan 
di benak? Dalam kasus saya 
karena saya seorang pelamun 
berat, dan kebetulan saya sering 
melakukan perjalanan sendirian 
dan senang tengok kanan-kiri.

Kalau saya naik angkutan 
umum atau mobil yang disopiri, 

YANG TERPIKIR, TERPARKIR, 
DAN TERAPKIR
YA, saya memang pelamun. Hal sepele yang saya lihat 
atau alami kadang mengantarkan pikiran ke mana-mana. 
Aha! Pasti itu merupakan bahan mentah untuk menyiapkan 
tulisan baru kan?

Belum tentu. Sering apa yang saya lamunkan  tiba-tiba 
terhenti lalu menguap dan saya tak ingat. Biasa itu. Semua 
orang mengalami. Semua bloggers juga tahu dan tentu 
mengalami.

Anehnya lamunan yang telah menguap itu bisa tiba-
tiba hadir kembali ketika saya sedang menulis. Hasilnya 
bisa nyambung bisa tidak. Tapi ya tetap saya masukkan. 
Ngelantur ya biar.

Tetapi di sisi lain, saya juga sering mendapatkan ide 
dadakan untuk menulis. Bahkan sudah memotretnya segala. 
Malah sudah mencari rujukan. Ketika saya mulai menulis 
malah macet.

Macet di mana? Bisa pada paragraf pertama. Bisa juga 
di tengah – sebut saja di tengah karena saya belum tahu di 
mana ujung tulisan, maklum tanpa kuota karakter.

Tak jarang kemacetan terjadi setelah foto siap unggah 
karena saya kerap menyiapkan gambar sebelum menulis.

Nasib tulisan? Akhirnya jadi sampah. Misalkan saya 
tulis di Notepad toh tak akan saya tengok lagi, padahal 
teberkaskan dengan rapi. Kalaupun sudah menjadi draft di 
WordPress juga saya tinggalkan, dan suatu hari kalau saya 
ada waktu saya hapus semua draft itu.

Menyesal? Tidak.

apalagi melewati rute baru, 
terlalu sayang jika waktu hanya 
habis untuk mobile internet, 
termasuk BlackBerry, karena 
lamunan saya akan berkurang.

Kalau lagi nggak ngelamun 

dalam perjalanan tanpa 
mengemudi? Tidur.

Kalau perlu mimpi selama 
tidur dalam perjalanan pun bisa 
jadi tulisan. Tapi sejauh ini 
belum.
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NGEBLOG
MENYUSURI JALAN SUNYI
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Ketika media 
sosial belum 
berbiak 
ragamnya, blog 
memang seperti 
menjadi sarana 
utama presensi, 
unjuk kehadiran, 
di internet . Ini 
adalah lanjutan 
langkah situs 
web pribadi era 
Geocities pada 
abad lalu.

MAAF, saya cuma menyimpulkan omongan 
sejumlah orang lalu saya jadikan judul. 

Jika digabung dengan gambar memang jadi sok puitis. Nggak soal. 
Ini memang gaya ngeblog: setiap orang menjadi reporter sekaligus 
editor dan pengarah artistik. Itulah kelebihan penerbitan personal di 
ranah digital. Anda juga begitu, kan? 

Pada bab ini saya hanya menjadi pemutar MP3 dengan lagu 
yang diputar ulang nonstop sampai si alat bosan lalu berontak – 
kalau sanggup.

Spirit ngeblog takkan pernah mati. Ya, spirit. Penuangannya 
bisa ke pelbagai wadah dan format. Intinya adalalah memproduksi 
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NGEBLOG
MENYUSURI JALAN SUNYI

konten secara digital dan dapat 
diakses oleh publik, kemudian 
ada interaksi. Sangat simpel.

Ketika media sosial belum 
berbiak ragamnya, blog memang 
seperti menjadi sarana utama 
presensi, unjuk kehadiran, di 
internet . Ini adalah lanjutan 
langkah situs web pribadi era 
Geocities pada abad lalu. Kini  
pilihan jalur dan lapangannya 

kian beragam dan... bersinergi 
dalam jejaring. 

Ini menarik! Maka bisa saja 
seorang blogger eh narablog 
juga sekaligus pengguna 
Facebook dan Twitter. Konten 
yang dia hasilkan sesuai dengan 
karakteristik setiap wadah.

Sebagai spirit, penuangan 
pada tingkat awal adalah untuk 
kepentingan egosentris (lihat: 

Ngeblog untuk Siapa?, hal. 
8-9). Tahap berikutnya adalah 
konversasi, percakapan, di 
ranah publik (tak setertutup  
milis) yang jauh lebih kaya dan 
berjejaring ketimbang tagboard 
atau shoutbox. 

Tapi kenapa tulisan ringkas 
ini menghabiskan dua halaman? 
Oh ini, lagi-lagi, memang gaya 
ngeblog. Luwes. Semaunya.  :P
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SAMPAI 
KAPAN

NGEBLOG bukanlah urusan 
mendasar seperti 

makan dan minum untuk bertahan hidup. Anehnya ada yang 
menyamakan makan-minum dengan seks. Aneh, karena seks 
bisa ditunda dan dialihkan (sublimasi) tapi lapar dan haus 
takkan terpenuhi hanya dengan piring dan gelas kosong. 
Apakah ngeblog serupa seks? Kita diskusikan lain kali. 
Halamannya sudah habis. Sampai jumpa. ;)

NGEBLOG?
Sejujurnya saya 
tidak tahu. 
Maaf, lho. :)
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