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Text
Memunculkan ide dengan spontan

Tujuan utama freewriting atau menulis bebas yang aku lakukan dan aku sering 
kali membagikannya di blog ini adalah sebetulnya untuk memunculkan ide secara 
spontan. Memunculkan hal-hal yang tak pernah diduga sebelumnya dari mana ia 
sesungguhnya berasal. Dari mana asalnya kata-kata yang muncul itu. Tujuan 
utama aku sering membicarakan tentang freewriting dan menulis bebas adalah 
agar aku selalu teringat bahwa menulis itu tidak sulit. Menulis itu menyenangkan. 
Dan tujuan utamaku membagi dan mengajak orang-orang untuk menulis bebas 
adalah agar aku juga semakin termotivasi, semakin banyak hal yang aku bagikan, 
semakin terasa manfaat yang aku dapatkan.

Memang ada yang berkomentar, lewat tukar pesan dan lewat email. Bahwa 
menulis yang seperti itu, seringnya berantakan dan tidak karuan. Seperti 
membabi buta tak jelas seperti tidak punya rumusan. Seperti tidak ada kepastian 
topik apa yang sedang diangkat. Bahkan kadang menjengkelkan karena tulisan 
seperti yang kita inginkan tidak kunjung didapatkan.

Memang kelemahan teknik memunculkan sesuatu secara spontan ini adalah : 
kebelumsiapan atau ketidakmatangan perumusan.

Kematangan dan kejelasan dalam perumusan dan struktur yang benar 
seringkali menjadi kabur, karena belum menemukan bahasa ungkap yang pas.

Namun aku sendiri mengalami manfaat yang menyenangkan ketika menulis 
bebas. Terlebih lagi kegiatan menulisku seiring dengan kegiatan membaca. 
Manfaat yang paling terasa adalah aku bisa menata pikiran. Bisa membuat 
pikiranku lebih tertata bagaimana saya memulai dari awal, pertengahan dan 
penutup. Bagaimana saya mencoba menuangkan gagasan. Bagaimana saya yang 
penting menulis dulu. Entah apa manfaatnya. Menulis bebas yang disertai dengan 
membaca membantuku untuk sampai pada titik yang penting menulis dulu ini.

Pikiran saya menjadi tertata, karena saya jadi terbiasa mengunggkapkan kata-
kata lewat bahasa ungkap seperti yang aku baca. Setiap orang memang harus 
mencari gayanya sendiri stylenya sendiri. Tetapi aku yakin sebagaimana para 
vokalis, para penyanyi… seperti Armand Maulana, sperti Ariel mereka 
mengatakan bagaimana mereka membentuk suara khas yang dimiiki itu tidak lain 
adalah karena seiring dengan perjalanan waktu. Mereka menemukan 
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kehkhasanya sedniri mereka menemukan gaya dan stylenya sendiri adalah seiring 
dengan perjalanan waktu. Mereka menjadi nyaman dengan vokalnya, kemudian 
jadilah trademark suara mereka.

Jadi aku tidak akan bermasalah jika saat ini tulisanku mirip dengan siapa. 
Tapi suatu hari aku akan menemukan tulisan khas, tulisan gayaku sendiri. Meski 
aku sampai detik ini juga tidak tahu sebetulnya tulisan-tulisanku meirip dengan 
siapa.

Sepertinya dulu aku pernah memiliki gaya yang cenderung seperti Kahlil 
Gibran. Kemudian pernah seperti Andrea Hirata. Kemudian semakin kabur dan 
tidak jelas, seiring dengan banyak penulis yang aku sukai. JRR Tolkien, Pak 
Quraish Shihab. Cak NUn. Dan juga Pak Hernowo Hasim. Tulisn-tulisan mereka 
adalah gaya menulis yang aku sukai. Aku tidak bermaksud mengadaptasi dan aku 
kira tulisn-tulisanku adalah campuran-campuran dari banyak gaya itu. 
Kemungkinan besar gaya menulisku sekarang yang semakin tanpa bentuk ini 
dipengaruhi oleh mereka.

Tetapi hal terbesar yang paling berpengaruh dalam gaya menulis saya, saya 
akan bilang adalah gaya menlisnya Juan Mata. Sejak membaca tulisan-tulisannya, 
saat dulu masih sebagai pemain Chelsea itulah awal saya bisa mulai dengan 
lancar menulis, dengan meniru gaya pembukaan dan penyampaian gagasan.

Mengapa menata pikiran menjadi penting karena, lewat menulis bebas, akan 
diketahui bentuk-bentuk yang parsial yang semula membingungkan. Menata 
pikiran setelah menulis bebas menjadi penting untuk menata kebingungan 
informasi yang masuk. Dengan membaca dan menulis bebas guna memunculkan 
ide secara spontan akan bisa dengan jelas memetakan masukan menjadi pola yang 
tersusun jelas alurnya, kronologinya dan bentuk dasarnya.

Jadi membaca dan menulis di sini seperti membaca dan memecahkan soal 
matematika untuk kasus soal cerita dan kasus soal dinamis. Bayangkan apa 
jadinya jika dalam membaca soal matematika dan ingin memecahkanya hanya 
dibaca saja, tanpa menuliskannya. Tentu akan sangat kesulitan untuk 
menjabarkan, menghitung dan menemukan himpunan solusinya. Kadang bingung 
untuk menyampaikan kesimpulan dan apa yang sesunggunya terjadi di sana.


