
Mengenal Denny Siregar, Penulis, Blogger dan Pegiat 

Media Sosial Politik di Indonesia 

 

Di zaman yang serba digital ini, kegiatan masyarakat sehari-hari dapat 

dilakukan secara online bahkan membaca pun dapat dilakukan secara 

online. Oleh karenanya, tidak heran jika banyak bermunculan penulis 

handal yang melahirkan tulisannya lewat media online tanpa terlebih dulu 

punya karya di rak buku. 

 

Salah satu penulis yang tulisannya wara-wiri di media online tersebut 

adalah Denny Siregar. Bagi kamu yang suka membaca tulisan bergenre 

ekonomi, sosial, hukum, agama, politik dan bahkan gabungan dari semua 

itu, mungkin sudah tidak asing dengan yang namanya Denny Siregar. 

 

Saat ini, Denny Siregar dikenal sebagai tokoh yang konsen di dunia politik, 

namun pada kenyataannya ia bukan tokoh politik, membingungkan bukan? 

Dilihat dari tulisan-tulisan yang bergenre politik tentunya akan membuat 

pertanyaan besar di benakmu, siapa sih sebenarnya Denny Siregar itu?  

 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, simak tulisan Mengenal Denny 

Siregar, Penulis, Blogger dan Pegiat Media Sosial Politik di Indonesia berikut 

ini. 

 

Siapa Sosok Denny Siregar Itu? 

Memang tidak banyak media yang menginformasikan tentang data pribadi 

seorang Denny Siregar. Hal tersebut karena, sosok Denny Siregar 

menyembunyikan identitas dirinya bahkan di blog pribadinya pun ia tidak 

memberikan keterangan tentang profil pribadinya. 

 

Tidak heran jika masyarakat Indonesia tidak tahu menahu tentang data 

pribadinya, saat ini yang masyarakat tahu, Denny Siregar adalah penggiat 

media sosial yang aktif memberikan tulisan yang provokatif.  



 

Tulisan yang disajikan pada umumnya bergenre agama, ekonomi, politik, 

sosial, hukum dan gabungannya hingga memberikan tulisan tentang tokoh 

politik yang sedang booming saat ini. 

 

Di generasi yang serba digital ini, sosok Denny Siregar selalu menjadi buah 

bibir netizen yang banyak menimbulkan pro dan kontra atas tulisan yang 

dibuatnya. Namun, Denny Siregar tetap menjadi sosok yang fenomenal 

yang dikenal sebagai influencer politik dengan kurang lebih 70ribu follower 

di akun media sosial miliknya, bagaimana menurutmu menakjubkan 

bukan? 

 

Penulis Buku yang Berjudul Tuhan Dalam Secangkir Kopi 

Perlu kamu ketahui, sebelum terjun ke dunia kepenulisan di media sosial 

dan media online, Denny Siregar berkecimpung di dunia tulis-menulis 

sebagai seorang jurnalis yaitu berprofesi sebagai seorang wartawan. 

Namun, ia tidak bertahan lama menggeluti dunia jurnalis tersebut. 

 

Berhenti dari dunia wartawan, ia mencoba menuangkan keahliannya dalam 

dunia tulis menulis dengan cara menulis sebua blog. Blog tersebut ia rintis 

sejak tahun 2012. Nah, dari blognya inilah, ia mulai mengembangkan ide 

berliannya menjadi sebuah buku. 

 

Buku tersebut berjudul Tuhan Dalam Secangkir Kopi yang diterbitkan pada 

tanggal 16 Juni 2016 oleh Penerbit Noura Books. Buku dengan tebal 216 

halaman ini menuangkan ide cerdas seorang Denny Siregar tentang 

keberadaan Tuhan dan agama.  

 

Buku Tuhan Dalam Secangkir Kopi tersebut memaparkan tulisan-tulisan 

cerdas seorang Denny Siregar yang dipaparkan dengan gaya menulisnya 

yang ringan dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Jadi, kamu 

jangan berpikir negatif dulu jika melihat judulnya karena maksud dari 



judul tersebut kita dapat merenung tentang Tuhan dan agama dengan 

ditemani secangkir kopi panas. 

 

Lewat buku ini kita sebagai manusia yang berakal boleh menyampaikan ide 

tanpa mendoktrin, boleh menyetujui tanpa menjatuhkan, boleh menolak 

suatu ide dengan tanpa menghina ide orang lain dan yang paling penting 

adalah boleh mengajari orang lain tanpa menggurui orang tersebut.  

 

Meskipun penyajian dalam buku Tuhan Dalam Secangkir Kopi ini 

menggunakan bahasa yang kreatif, kocak dan usil namun buku ini tetap 

menghadirkan keberadaan Tuhan dan agama. Selain itu, dalam buku 

Tuhan Dalam Secangkir Kopi ini juga mengajak orang yang membacanya 

untuk merenung tentang Tuhan dan agama.  

 

Penulis di Beberapa Media Online 

Sudah bukan rahasia lagi, seorang penulis selalu melahirkan tulisan-

tulisan yang menginspirasi para pembaca. Begitu juga dengan sosok Denny 

Siregar ini, ia tidak pernah berhenti menulis ada saja tulisan-tulisan yang 

menjadi viral di blog pribadinya bahkan ada juga tulisannya yang mendapat 

ribuan like dari para pembacanya. 

 

Sosok Denny Siregar memang dikenal sebagai penulis di beberapa media 

online, selain ia aktif di blognya sendiri. Ia menulis di beberapa media 

online lainnya selain karena tulisannya yang inspiratif juga karena namnya 

yang menjual. Bisa dibilang, masyarakat Indonesia jika mendengar nama 

Denny Siregar langsung akan berasumsi bahwa tulisannya akan provokatif. 

 

Beberapa tulisan Denny Siregar yang dimuat di media online membuat 

namanya semakin melambung hingga akhirnya ia dikenal sebagai influencer 

yang menjadi brand di salah satu media online di Indonesia. Kepiawaiannya 

dalam mengolah kata ini dapat menggelitik para pembaca hingga akhirnya 

menimbulkan opini publik. 

 



Bagaimana menurut pendapatmu, tentang kepiawaian seorang Denny 

Siregar dalam mengolah kata hingga menjadi sebuah tulisan yang 

menggelitik? Menarik bukan? So, cara ini dapat kamu ikuti bagi kamu yang 

memiliki hobi menulis dan lihai bermain kata. 

 

Sebagai Penggiat di Media Sosial Politik 

Jika ditelisik lebih mendalam, memang tulisan Denny Siregar sebagian 

besar memberikan tulisan bergenre politik. Tidak heran jika banyak media 

online yang menawarinya untuk membuat tulisan di bidang politik bahkan 

tulisannya yang selalu menggelitik di dunia politik membuat dirinya dikenal 

sebagai penggiat media sosial politik. 

 

Jika dilihat di blog pribadinya di https://www.dennysiregar.com/, Denny 

Siregar banyak memberikan tulisan yang bergenre politik khususnya 

menulis beberapa tokoh politik di Indonesia. Selain itu, ia juga menulis 

beberapa kebijakan politik yang terjadi di negeri ini. Tulisan-tulisan 

bergenre politik tersebut semakin melambungkan namanya di media online 

khususnya di bidang politik. 

 

Selain dunia politik, di blog dan medial sosial miliknya, Denny Siregar juga 

memuat tulisan tentang kondisi  yang terjadi di Indonesia dalam lingkup 

nasional, resensi buku serta opini. Salah satu opini yang cukup menarik 

perhatian adalah opini yang berjudul Adu Kuat di Media Sosial. 

 

Jika dilihat dari tulisannya, Denny Siregar memang pantas disebut sebagai 

penggiat media sosial politik karena dari blog pribadinya nampak sekali 

tulisannya yang populer adalah tulisan yang berkaitan dengan dunia 

politik, seperti: artikel yang berjudul Jokowi dan Seni Perangnya dan 

beberapa artikel lainnya yang berkaitan dengan dunia politik saat ini. 

 

Dikenal Sebagai Konsultan Politik Bukan Tokoh Politik 

Sosok Denny Siregar yang piawai menulis hal-hal yang bergenre politik 

membuat dirinya diajak terjun ke dunia politik. Namun, pada kenyataannya 

https://www.dennysiregar.com/


ia lebih memilih menjadi seorang konsultan politik saja dibandingkan harus 

terjun ke dunia politik dan menjadi politikus. 

 

Ia memilih menjadi seorang konsultan politik  yang bekerja  mengamati dan 

memberikan opini dan rujukan atas segala hal yang terjadi berkaitan 

dengan dunia politik di Indonesia. Menurutnya,  menjelang Pilpres memang 

seorang konsultan politik layak dibutuhkan namun Denny Siregar 

menegaskan ia tidak ingin masuk ke dalam salah satu tim manapun. 

 

Nah, berkaitan dengan hal tersebut Denny Siregar lebih memilih menjadi 

konsultan politik saja dibandingkan menjadi seorang politikus yang harus 

memihak salah satu tim. Artinya, di dunia politik negeri ini, sosok Denny 

Siregar tidak memihak salah satu tim melainkan netral hanya mengamati 

dan memberikan konsul hal-hal yang layak atau tidak pantas di dunia 

politik ini. 

 

Peranan Denny Siregar sebagai konsultan politik membuat dirinya pernah 

diundang sebagai seorang pembicara di berbagai forum bahkan ia juga 

pernah diundang mengisi acara di televisi. Selain itu, ia membangun forum 

dengan nama Seruput Kopi.  

 

Seruput Kopi adalah channel yang membahas tentang carut marut dunia 

politik, ekonomi, agama, sosial, hukum dan gabungannya yang berkaitan 

dengan negeri ini. Channel Seruput Kopi ini biasanya ditayangkan setiap 

hari Rabu. So, jika kamu penasaran tentang channel tersebut kamu dapat 

searching untuk menontonnya. 

  

Mengembangkan Platform Self Publishing 

Perjuangan seorang Denny Siregar dalam membangun brand tentang 

dirinya tidak hanya berhenti dengan membuat blog pribadi, menjadi penulis 

di media online atau menjadi pengisi acara di Seruput Kopi. Ia terus 

melambungkan namanya dengan cara mengembangkan platform self 

publishing. 



 

Platform self publishing yang dikembangkan oleh Denny Siregar ini diberi 

nama Baboo. Baboo ini merupakan startup di dunia kepenulisan yang 

berfokus sebagai media bagi penulis yang ingin menerbitkan bukunya 

sendiri serta menjual bukunya. 

 

Di website Baboo.id inilah para penulis dapat berlomba-lonba menulis 

buku kemudian menerbitkannya sendiri hingga mempromosikan bukunya 

dan menjualnya sendiri. Konon kabarnya, Baboo ini adalah mimpi seorang 

Denny Siregar untuk mengembangkan karirnya di dunia kepenulisan. 

 

Perlu kamu ketahui, Baboo ini merupakan platform yang berisi perpaduan 

antara penulis buku dengan media sosial. Melalui Baboo, kamu yang hobi 

dan piawai menulis dapat langsung menulis dan menjual karyamu dengan 

mudah. 

 

Selain itu, platform self publishing yang diciptakan Denny Siregar ini 

memberi banyak kemudahan, seperti penulis dapat bekerja di mana saja 

hanya bermodalkan kuota internet dan kreativitas atau ide kreatif yang 

dituangkan dalam bentuk tulisan.  

 

Nah, bagi kamu yang punya ide kreatif dan hobi membuat tulisan, kamu 

dapat mencoba menggunakan platform self publishing yang merupakan ide 

dari Denny Siregar ini. 

 

Kekayaan Denny Siregar  

Memang cukup menakjubkan, pria kelahiran Medan dan berdarah Batak 

Mandailing ini berbeda dengan influencer lainnya. Jika influencer lainnya 

berlomba-lomba mengejar endorse, ia justru lebih suka mengkapitalisasi 

namanya sendiri sebagai sosok yang pandai memberikan opini dan lihai 

menulis. 

 



Alhasil, opini dan tulisannya tersebut tidak tanggung-tanggung terkadang 

berada di urutan pertama google search. Selain itu, Denny Siregar sering 

mendapat tawaran untuk menulis di media online milik suatu media 

ternama dengan bayaran sekitar 2 jutaan per artikel. 

 

So, kamu dapat menyimpulkan sendiri berapa kekayaan yang telah ia 

kumpulkan. Belum lagi dua tahun ini, sosok Denny Siregar 

mengembangkan platform self publishing dan tentunya ia juga telah 

mengumpulkan pundi-pundi emas dari platform self publishing tersebut. 

 

Hal tersebut di atas adalah fakta tentang sosok Denny Siregar yang selama 

ini kita kenal sebagai sosok provokatif dalam dunia politik. Sosok Denny 

Siregar patut dijadikan sebagai penulis yang fenomenal dengan gayanya 

sendiri dan mungkin juga dapat dijadikan inspiratif bagi kamu yang piawai 

menulis dan ingin membangun bisnis lewat tulisan.  

 

Dapat disimpulkan dengan mengenal Denny Siregar sebagai seorang 

penulis, blogger dan pegiat media sosial di Indonesia,  kamu dapat 

mengambil sisi positifnya yaitu Denny Siregar adalah sosok yang gigih 

dalam mengembangkan brand tentang dirinya sehingga dapat menjadi 

pribadi yang produktif dan menghasilkan. 

 

Selain itu ketekunannya dalam menghasilkan tulisan dapat memberikan 

inspirasi bagi masyarakat Indonesia bahwa protes tidak selalu dituangkan 

dalam bentuk demontrasi radikal melainkan dapat dituangkan dalam 

bentuk tulisan yang membangun. 

 

So, bagi kamu yang hobi menulis dan piawai membuat tulisan di bidang 

apa saja, kamu dapat mengikuti jejak seorang Denny Siregar. Asalkan 

tulisanmu mengandung arti positif, seperti menginspirasi seseorang untuk 

menjadi lebih baik atau memberikan ide yang membangun. Alhasil 

tulisanmu akan diminati dan disukai banyak orang. 

 



Akhir kata, contohlah yang baik-baik dari sosok Denny Siregar. Jadikan 

seorang Denny Siregar influencer yang dapat memberikan pengaruh positif 

buat kamu untuk berkarya dan berkreasi.  
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