TANTANGAN BULAN PERTAMA
ONE DAY ONE POST

Harap dibaca baik-baik dan jika ada yang bingung baru
silakan ditanyakan di grup whatsapp ya!
Berikut ini

adalah tantangan

umumnya.

Silakan

disimak!


Semua anggota ODOP wajib menulis di hari Senin – Jumat. Akhir pekan (Sabtu dan
Minggu libur) libut dan tidak diwajibkan posting tulisan di blog.



Anggota yang tidak menulis selama 5 hari berturut-turut harap sadar diri dan
KELUAR dari grup whatsapp. Silakan belajar sendiri di luar dan terimakasih karena
sudah pernah bergabung.



Jika satu hari tidak posting, maka WAJIB membayarnya di hari lain secepat mungkin.
Karena menunda-nunda membayar hutang itu nggak baik. Saya harap dispensasi ini
tidak dijadikan celah untuk bermalas-malasan dan menunda-nunda.



Di bulan pertama ini, tantangan umumnya adalah menulis minimal 10 kalimat perhari.
Jangan kurang! Tapi kalau lebih boleh banget.



Apa saja yang harus ditulis? Bebas! Saya tidak menentukan tema apapun. Karena
tujuan tantangan bulan pertama ini hanya agar semua anggota terbiasa menulis setiap
hari. Silakan mau menulis apa saja boleh.



Teman-teman boleh menulis puisi, curahan hati, hingga opini. Bentuk tulisannya juga
bebas. Sekali lagi, tujuan bulan pertama hanya pembiasaan, makanya saya tidak ingin
menentukan banyak hal.



Tulisan yang dibuat setiap hari boleh nyicil, tapi minimal 10 kalimat. Besoknya
disambung 10 kalimat lagi boleh. Kalau nyicil dua kalimat setiap hari nggak masuk
hitungan.



Tulisan yang dibuat harus tulisan yang baik, tidak provokatif, dan bersifat
membangun. Mengapa demikian? Karena saya yakin,

tulisan kita akan dimintai

pertanggung jawabannya di hadapan Allah kelak, jadi jangan asal-asalan. Hindari caci
maki, jangan mengumpat atau menjelek-jelekkan orang.



Jika sudah selesai menulis dan mempostingnya di blog, maka dianjurkan untuk
menyebarkan tulisan itu di facebook atau media sosial lainnya dengan tagar,
#OneDayOnePost. Kalau mau memberi tagar yang lain dipersilakan.



Jangan lupa juga untuk melaporkan LINK TULISAN ke grup whatsapp agar anggota
yang lain gampang berkunjung dan membaca tulisan teman-teman.



Setiap anggota DISARANKAN untuk membaca minimal 3 tulisan anggota yang lain
dan berilah komentar yang baik disana. Komentar tentang kritik dan saran sampaikan
di grup saja. Sedangkan komentar di blog, diusahakan yang baik-baik.



Selanjutnya, ada tantangan khusus bulan pertama.
Silakan dibaca!


MINGGU PERTAMA, diharapkan membuat satu tulisan tentang “Mengapa Aku
Bergabung di One Day One Post!” Teman-teman pasti punya harapan dong kenapa
akhirnya memutuskan gabung di One Day One Post? Nah harapan itulah yang
dituliskan di minggu pertama. Tidak setiap hari menulis tentang itu ya, tapi satu
tulisan saja dan silakan diposting di minggu pertama (Semoga mengerti dan semuanya
paham)



MINGGU KEDUA, diharapkan membuat satu tulisan tentang “Diri Sendiri!” Tulisan
ini seemacam tulisan memperkenalkan diri kepada teman-teman yang membaca blog
kita. Silakan dibuat semenarik mungkin dan sebebas-bebasnya. Tidak ada aturan harus
bagaimana. Yang penting cantumkan saja namanya, alamat, atau hal lainnya.
Tujuannya apa? Agar masing-masng anggota bisa saling mengenal lebih dekat.



MINGGU KETIGA, diharapkan membuat satu tulisan tentang “Buku Terbaik yang
Pernah Saya Baca!” Nah, maksudnya, silakan buat satu tulisan tentang buku terbaik
yang pernah teman-teman baca. Pasti ada dong ya, satu buku yang menurut temanteman adalah buku paling keren! Tuliskan itu dan biarkan semua orang
mengetahuinya.



MINGGU KEEMPAT, diharapkan membuat tulisan tentang “Pengalaman Paling
Berkesan dalam Hidup.”



Tantangan khusus ini, sekali lagi saya tegaskan, hanya wajib satu kali seminggu.
Artinya, di minggu pertama, teman-teman menulis tentang “Mengapa Aku Bergabung
di One Day One Post!” hanya satu kali saja. Boleh di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis,
atau Jum’at. Begitu juga pada minggu kedua, ketiga, dan keempat.

