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DefinisiDefinisi BlogBlog

BlogBlog merupakanmerupakan singkatansingkatan daridari ""web logweb log" " adalahadalah
bentukbentuk aplikasiaplikasi web yang web yang menyerupaimenyerupai tulisantulisan--

tulisantulisan (yang (yang dimuatdimuat sebagaisebagai posting) posting) padapada
sebuahsebuah halamanhalaman web web umumumum. . TulisanTulisan--tulisantulisan iniini

seringkaliseringkali dimuatdimuat dalamdalam urutanurutan terbalikterbalik ((isiisi
terbaruterbaru dahuludahulu barubaru kemudiankemudian diikutidiikuti isiisi yang yang 

lebihlebih lama), lama), meskipunmeskipun tidaktidak selamanyaselamanya demikiandemikian. . 
SitusSitus web web sepertiseperti iniini biasanyabiasanya dapatdapat diaksesdiakses oleholeh

semuasemua penggunapengguna internet internet sesuaisesuai dengandengan topiktopik
dandan tujuantujuan daridari sisi penggunapengguna blogblog tersebuttersebut..

((wikipedia.orgwikipedia.org))



CiriCiri KhasKhas
SetiapSetiap blogblog setidaknyasetidaknya memilikimemiliki ciriciri khaskhas sebagaisebagai
berikutberikut::
BerisiBerisi sejumlahsejumlah topiktopik yang yang disajikandisajikan secarasecara
berkalaberkala. . MemerlukanMemerlukan pembaruanpembaruan secarasecara terusterus--
menerusmenerus..
AdanyaAdanya mekanismemekanisme untukuntuk memberikanmemberikan komentarkomentar
secarasecara berurutanberurutan sehinggasehingga terjaditerjadi interaksiinteraksi
antaraantara pengunjungpengunjung dengandengan pengunjungpengunjung lain lain 
maupunmaupun antaraantara pengunjungpengunjung dengandengan pemilikpemilik blogblog..
MemilikiMemiliki strukturstruktur kontenkonten yang yang lebihlebih personal. personal. 
MisalnyaMisalnya rubrikrubrik ((kategorikategori) ) isiisi dibuatdibuat dengandengan
standarstandar yang yang sangatsangat subjektifsubjektif, , tidaktidak mematuhimematuhi
kaidahkaidah atauatau standarstandar yang yang diakuidiakui secarasecara umumumum..



ApaApa Beda Beda BlogBlog dengandengan Website?Website?

Website Website bersifatbersifat lebihlebih umumumum, , sehinggasehingga
dapatdapat dikatakandikatakan bahwabahwa blogblog jugajuga

merupakanmerupakan sebuahsebuah website. Website yang website. Website yang 
lengkaplengkap dapatdapat berisiberisi halamanhalaman--halamanhalaman

untukuntuk authorized memberauthorized member, forum , forum diskusidiskusi, , 
keranjangkeranjang belanjabelanja ((shopping cartshopping cart), ), atauatau

dapatdapat menampilkanmenampilkan fiturfitur--fiturfitur lainnyalainnya
yang yang tidaktidak mudahmudah diperolehdiperoleh didi blogblog. . 

BahkanBahkan beberapabeberapa website website sepertiseperti
www.liputan6.comwww.liputan6.com jugajuga memilikimemiliki fiturfitur

blogblog didi dalamnyadalamnya..



Membuat Akun



Akun Gmail

Syarat utama untuk dapat membangun
sebuah blog adalah memiliki e-mail. 

Karena blogger (ex. Blogspot) 
sebagai penyedia layanan blog telah

terintegrasi sepenuhnya dengan
google.com, maka akun e-mail yang 

direkomendasikan adalah gmail
(singkatan dari google mail).

So, here we go…!!!



Langkah 1

Klik “Sign up for 
Gmail” untuk

mendaftar.
Jika telah memiliki
akun gmail, lewati

tahap ini.



Langkah 2

Silahkan mengisi
biodata secara
lengkap pada
formulir yang 

disediakan.
Jika sudah, klik

tombol
“I accept. Create my 

account”



Langkah 3

Selamat,
Anda telah memiliki

akun e-mail pada
gmail.com

Selanjutnya klik
“I’m ready - show me 

my account”



Langkah 4

Selanjutnya e-mail ini
akan digunakan
sebagai syarat

untuk
mendaftarkan diri

di blogger.com



Akun Blogger

Terdapat banyak sekali penyedia
layanan blog gratis di dunia maya

seperti blogdetik, blogdrive, blogger, 
blogsome, dagdigdug, friendster, 

multiply dan wordpress.
Diantara sekian banyak nama, blogger

merupakan penyedia layanan blog
tertua yang sangat populer akan

kemudahan dan kenyamanannya.



Halaman Depan
2 buah kotak isian di
bagian atas adalah
“login form”. Berfungsi
sebagai pintu masuk
bagi yang telah
memiliki akun blogger. 
Jika belum terdaftar, 
klik tombol “Ciptakan
blog Anda” untuk
membuat akun baru.



Langkah 1
Silahkan mengisi
biodata dan nama
akun yang diinginkan.
Setelah formulir terisi
semua pastikan untuk
memberi tanda cek
pada “Penerimaan
Persyaratan”
Klik tanda panah
“Lanjutkan”



Langkah 2
Silahkan mengisi judul
dan alamat blog (URL) 
yang Anda kehendaki.
Selanjutnya klik menu 
“Cek Ketersediaan”
untuk memastikan
bahwa nama yang 
Anda pilih belum
digunakan oleh orang
lain.



Langkah 3
Pada bagian ini
terdapat sejumlah
template yang akan
menjadi bentuk dasar
blog Anda. Template 
blog bisa diubah kapan
saja sesuai selera. Klik
salah satu untuk
memilih.
Berikutnya klik tanda
panah “Lanjutkan”



Selamat Datang di Dunia Blog

Selamat, Anda telah memiliki blog pribadi pada blogger.
Klik “Start Blogging” untuk mulai membuat posting baru.



Mengisi Blog



Apa yang Ditampilkan di Blog?

“Biasanya adalah catatan harian, akan tetapi
dia lebih dari sekadar diary yang dibuat

online. Isi dari blog bisa berupa artikel atau
semacam editorial di surat kabar. Hanya, 
kali ini Anda tidak perlu berafiliasi dengan

surat kabar tertentu. Anda bisa menjadi
penulis editorial tanpa surat kabar. Ini

sebuah konsep yang hebat.”

(Dr. Budi Rahardjo*)

* Pakar IT tanah air merangkap dosen ITB.



Membuat Posting
1. Silahkan mengisi judul

untuk posting perdana
Anda. Lanjutkan dengan
membuat isi posting.

2. Klik tombol ini untuk
menyisipkan link 
maupun rujukan online.

3. Digunakan untuk
menyisipkan gambar.

4. Selain file gambar, kita
juga dapat menyisipkan
file video.

5. Kolom untuk menuliskan
label atau kategori setiap
posting (opsional).



Contoh Tampilan

Judul

Foto

Rujukan

Kategori



Setting Blog



Mengapa Harus Diset?

Sebelum dipublikasikan, sebuah blog
standar harus diset terlebih dahulu

agar lebih mudah diakses user.
Selain itu, dengan pengesetan

kinerja blog akan semakin maksimal.



Panel Kontrol
Halaman ini akan
dijumpai setelah
Anda login dari
halaman depan
Blogger. Memuat
sejumlah menu 
yang terhubung ke
seluruh bagian
blog. Klik menu 
Pengaturan untuk
mulai mengeset.



Pengaturan Dasar
Judul. Isikan judul blog Anda. Dengan alasan
keajegan sebaiknya disesuaikan dengan alamat blog.
Uraian. Berisi deskripsi singkat blog Anda.
Tambahkan blog Anda ke daftar kami? Ya. Agar setiap
posting kita masuk ke daftar blogger.com.
Biarkan mesin pencari menemukan blog Anda? Ya.
Tampilkan editing cepat di blog Anda? Ya.
Tampilkan link posting e-mail? Ya.
Konten dewasa? Tidak.
Tampilkan mode compose untuk semua blog Anda?
Ya. Juga dikenal sebagai editor wysiwyg.
Klik “Simpan Pengaturan”



Pengaturan Publikasi

Pengaturan ini hanya dilakukan jika
pemilik blog berniat melakukan

migrasi domain dari
“namablog.blogspot.com” menjadi

“namablog.com”



Pengaturan Format
Tampilkan. Pilih posting (bukan hari). Kemudian
masukkan jumlah posting yang akan ditampilkan
pada setiap halaman blog.
Format header tanggal. Silahkan memilih model 
penulisan tanggal posting sesuai selera.
Format tanggal index arsip. Berisi sejumlah model 
pengarsipan yang akan ditampilkan pada bagian tepi
blog (sidebar).
Format timestamp. Pilih salah satu format yang Anda
sukai. Contoh 1:19:25.
Zona waktu. Silahkan memilih (GMT+07:00) Jakarta.
Bahasa. Pilih Bahasa Indonesia (Indonesia).
Konversi ganti baris s/d Aktifkan perataan float. Tetap
Klik “Simpan Pengaturan”



Pengaturan Komentar
Komentar. Pilih tampilkan.
Siapa yang bisa berkomentar? Pilih Siapapun. Agar 
semua pengunjung dapat bergabung dalam ‘forum’
Anda.
Default komentar untuk posting. Silahkan memilih
Posting Baru Memiliki Komentar.
Link balik. Berfungsi untuk melacak keberadaan link 
yang menuju ke posting Anda.
Default link balik untuk posting. Pilih Posting Baru
Memiliki Link Balik.
Format timestamp komentar. Pilih salah satu format.
Pesan formulir komentar. Pesan pemilik blog kepada
para pengunjung yang memberikan komentar.



Lanjutan…
Tampilkan komentar dalam sebuah window popup? 
Pilih Ya. Agar formulir komentar muncul sebagai
window baru dan blog akan tetap terbuka.
Aktifkan moderasi komentar? Untuk menampung
sementara komentar yang masuk (sensor). Silahkan
dipilih sesuai kebutuhan.
Tampilkan verifikasi kata untuk komentar? Ya. Untuk
menghindari komentar otomatis oleh robot spam.
Tampilkan gambar profil dalam komentar? Ya. Agar 
saat berkomentar gambar profil pengunjung yang 
memiliki akun blogger terlihat.
Email pemberitahuan komentar. Isi dengan alamat e-
mail jika Anda menginginkan pemberitahuan dari
blogger setiap ada komentar yang masuk.
Klik “Simpan Pengaturan”



Pengaturan Lainnya

Untuk pengaturan berikutnya yaitu
Arsip, Feed Situs, E-mail, OpenID dan

Ijin telah diset sedemikian rupa
berdasarkan prioritas fungsi sehingga

tidak memerlukan modifikasi ulang.



Layout Blog



Fitur Layout

Fitur Layout terdiri dari empat halaman
pengaturan yaitu Elemen Halaman, 

Font dan Warna, Edit HTML dan Pilih
Template Baru.



Elemen Halaman

Penambahan elemen
dapat dilakukan
dengan memilih

menu “Add a Page 
Element”. Gunakan

metode drag and 
drop untuk

mengatur tata
letak tiap elemen.



Contoh Penambahan



Pengaturan Lainnya

Font dan Warna. Tidak memerlukan
perubahan karena kombinasi font dan
warna pada setiap template telah diset
secara otomatis oleh blogger.com
Edit HTML. Biasa digunakan oleh web 
developer untuk mengubah template baru
menjadi classic.
Pilih Template Baru. Memuat kombinasi
template blogger berdasarkan model dan
warna.



PenutupPenutup



SetelahSetelah selesaiselesai membuatmembuat blogblog, , halhal
pentingpenting lain yang lain yang harusharus dilakukandilakukan

adalahadalah mempromosikanmempromosikan blogblog kepadakepada
publikpublik. . BukankahBukankah blogblog jugajuga
merupakanmerupakan media media massamassa??

tikabanget.com



TerimaTerima kasihkasih
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