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TEMA 

Dalam sebuah cerpen, tema perlu kita 
pegang. Tema inilah yang menjadi benang 
merah ketika seorang cerpenis mulai 
bekerja. Seperti dalam karya non fiksi 
dimana ada gagasan utama, dalam cerpen 
juga begitu, gagasan utamanya tetap harus 
kuat terasa ketika orang selesai membaca 
karya cerpen yang dibuat oleh seorang 
pengarang. 
 



ALUR 

Alur ini perlu dibangun secara lengkap. 
Dalam arti terbaca jelas bagaimana 
pembukaan, pemunculan konflik dan pada 
akhirnya sang pengarang mengakhiri 
sebuah cerita. Satu hal yang sering terjadi, 
pengarang terlalu bertele-tele dan berlama-
lama dalam pembukaan cerita sehingga 
bagian konflik dan penyelesainnya malah 
menggantung. Nah, porsi masing-masing 
perlu diseimbangkan agar cerita menjadi 
utuh. 



KARAKTER TOKOH 

Dalam cerpen, usahakan tokoh tidak 
terlalu banyak. Justru, yang paling 
penting adalah bagaimana membuah 
tokoh rekaan dalam sebuah cerpen 
tersebut bisa dikenang oleh pembaca. 



DIALOG 

Dalam membangun dialog juga 
berlaku sama. Perlu dibangun 
kekuatan kata-kata yang keluar dari 
sang tokoh dalam cerpen. Kata-kata 
yang menggugah, menginspirasi atau 
memberikan kesan khas pada sang 
tokoh yang mengucapkannya. 



SETTING 

Tempat kejadian usahakan begitu 
dekat dengan pembaca. Jika sulit, 
imajinasikan dan narasikan tempat-
tempat itu agar terkesan khas 
sehingga pembaca akan bisa 
merasakan seolah-olah tempat itu ada, 
unik dan menarik. 
 



SEPENGGAL KISAH 

Dalam cerpen, cukup ceritakan 
sepenggal kisah saja. Jangan 
terlampau mendedahkan kisah sang 
tokoh dalam rentang waktu berhari-
hari atau berbulan-bulan. Bahkan, 
kisah satu jam bahkan 10 menit sang 
tokoh pun cukup asalkan memang 
menarik. 
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BERDASAR KISAH NYATA 

 

1. Carilah bagian dari kisah nyata itu yang 
kita anggap menarik. Bagian yang kurang 
menarik, atau tidak menarik sama sekali, 
lupakan saja. 

2. Galilah bagian yang menarik tersebut, lalu 
kembangkan ceritanya sesuai keinginan 
kita. 

3. Kalau perlu, carilah sudut pandang yang 
unik, agar ceritanya menjadi lebih bagus. 
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 Setelah itu, kita bisa langsung menulis cerpennya. 
Saat menulis ini, kita sudah boleh membuang jauh-
jauh si kisah nyata tersebut. Lupakan saja. Toh kita 
sudah punya modal berupa ke-3 poin di atas. 

 Yang juga penting, jangan merasa “terbebani” oleh 
hal-hal yang melekat pada kisah nyata tersebut, 
sebab kita bisa mengubah semuanya sesuka kita. 
Sebagai contoh, si pelaku pada kisah nyata adalah 
seorang pria. Ketika diubah jadi cerpen, jenis 
kelaminnya kita ubah jadi wanita. Atau, kisah nyata 
ini terjadi di Jakarta, tapi pada cerpennya diubah 
menjadi New York. Dan seterusnya. Ini semua 
boleh-boleh saja. Asalkan cerita yang kita buat 
tetap logis (masuk akal) dan menarik.  


