
BAB 1
KENALAN DENGAN
BLOG

Blog pada saat ini sama hebohnya dengan jejaring sosial
seperti facebook atau twitter, sehingga tidak heran bila
orang-orang mulai melirik dan bermain di dunia blog.
Meskipun ketenaran blog belum mencapai ketenaran duo
jejaring sosial tersebut, namun ke-eksistensi-an dari blog
itu sendiri merupakan suatu pencapaian yang mampu
memuaskan hasrat berlebih dari para penulis ataupun
penikmat sosial media.

Kata “blog” sering dikumandangkan dari berbagai sosial
media, biasanya berkaitan dengan kegiatan sehari-hari
dari para selebritis atau sosok terkenal, tentang artikel
yang menghebohkan, atau juga tentang adanya kegiatan
toko online. Semua itu dapat dilakukan hanya dari sebuah
media yang disebut blog. Lantas, apakah blog itu?

1.1. Pengertian dan Sejarah Blog

Menurut Wikipedia, blog merupakan singkatan dari web
log, adalah bentuk aplikasi web yang menyerupai tulisan-
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tulisan (yang dimuat sebagai posting) pada sebuah
halaman web umum. Tulisan-tulisan ini seringkali dimuat
dalam urut terbalik (isi terbaru dahulu baru kemudian
diikuti isi yang lebih lama), meskipun tidak selamanya
demikian. Situs web seperti ini biasanya dapat diakses
oleh semua pengguna internet sesuai dengan topik dan
tujuan dari si pengguna blog tersebut.

Media blog pertama kali dipopulerkan oleh Blogger.com
yang dimiliki oleh PyraLab sebelum akhirnya PyraLab
diakuisi oleh Google.com pada tahun 2003. Blog
mempunyai fungsi yang sangat beragam, mulai dari
sebagai catatan harian, media publikasi dalam kampanye
politik, sampai program-program media dan perusahaan-
perusahaan.

Sebagian blog dipelihara oleh seorang penulis tunggal,
sementara sebagian lainnya oleh beberapa penulis.
Banyak blog memiliki fasilitas interaksi dengan para
pengunjungnya, seperti menggunakan buku tamu dan
kolom komentar yang dapat memperkenankan para
pengunjungnya untuk meninggalkan komentar atas isi
dari tulisan yang dipublikasikan, namun demikian, ada
juga blog yang bersifat non-interaktif.

Nge-blog adalah istilah yang sering disebutkan untuk
kegiatan blogging, dimana kegiatan ini dilakukan hampir
setiap waktu untuk mengetahui eksistensi dari pemilik
blog, sejauh mana blog dirawat, seberapa banyak artikel
terbaru, dan seberapa sering blog di update. Pada saat
ini, banyak sekali perangkat lunak, peralatan dan aplikasi
internet yang mempermudah para blogger (sebutan
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pemilik blog) untuk merawat blog-nya. Para blogger juga
biasanya melakukan blogwalking, yaitu aktivitas
mengunjungi blog orang lain, meninggalkan komentar,
menjadi follower, atau sekedar meninggalkan tautan di
blog tersebut.

Blog dibangun berdasarkan visi, misi dan tujuan dari
masing-masing pendirinya. Jenis-jenis blog antara lain :

· Blog Politik
Yaitu blog yang menyuguhkan tentang berita, politik,
kegiatan aktivis dan semua persoalan yang berbasis
blog seperti kampanye.

· Blog Pribadi
Blog ini disebut juga sebagai buku harian online,
dimana biasanya berisikan tentang pengalaman dan
cerita keseharian, keluhan, puisi atau syair, ide dan
gagasan, atau juga sekedar perbicangan basa basi.

· Blog Bertopik
Yaitu blog yang membahas tentang sesuatu dan fokus
pada bahasan tertentu.

· Blog Kesehatan
Yaitu blog yang lebih spesifik mengangkat topik
kesehatan, biasanya berisi tentang berita kesehatan
terbaru, info-info penting seputar kesehatan,
konsultasi, dan lain-lain.

· Blog Sastra
Blog ini lebih dikenal sebagai litblog (Literaty Blog),
yang mengangkat tentang dunia sastra, baik itu puisi,
prosa, literatur-literatur pujangga, dan lain
sebagainya.



4

· Blog Perjalanan
Yaitu blog yang fokus pada bahasan cerita perjalanan
yang menceritakan keterangan-keterangan tentang
perjalanan ke berbagai daerah dan objek wisata.

· Blog Riset
Yaitu blog yang menceritakan tentang dunia
akademis, seperti berita riset terbaru.

· Blog Hukum
Yaitu blog yang menjabarkan tentang seluk beluk
dunia hukum, sering juga disebut sebagai blawgs
(Blog Laws).

· Blog Media
Yaitu blog yang berfokus pada bahasan berita, issue
dan info penting lainnya, biasanya digunakan untuk
koran atau jaringan televisi.

· Blog Agama
Yaitu blog yang membahas tentang agama tertentu.

· Blog Pendidikan,
Yaitu blog yang biasanya ditulis oleh para pelajar atau
guru yang berisi tentang dunia pendidikan.

· Blog Kebersamaan
Yaitu blog yang mengangkat topik tertentu, ditulis
dan dikerjakan oleh beberapa orang atau kelompok
tertentu.

· Blog Petunjuk (Directory)
Yaitu blog yang berisi ratusan tautan link yang
menuju ke halaman website dan blog lainnya.

· Blog Bisnis
Yaitu blog yang digunakan sebagai sarana promosi
maupun berbisnis secara online.
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· Blog Pengejawantahan
Yaitu blog yang fokus tentang objek diluar manusia,
seperti tentang tumbuhan, binatang maupun tentang
benda-benda.

· Blog Pengganggu (Spam)
Yaitu blog yang digunakan untuk promosi bisnis
affiliate, yang dikenal juga sebagai splogs (Spam
Blog).

Dari sekian banyak jenis blog yang ada di atas pada
umumnya seseorang membuat blog sebagai blog pribadi
atau blog bisnis, karena kedua jenis blog ini memiliki
cakupan yang luas dan target yang jelas terkait dengan
isinya.

1.2. Perangkat Lunak atau Aplikasi
Internet Pembangun Blog

Untuk membangun dan membuat blog, Anda
memerlukan bantuan dari perangkat lunak atau aplikasi
internet. Perangkat lunak atau aplikasi internet tersebut
memberikan fasilitas yang sangat beragam, tergantung
kepada kebutuhan blog yang akan Anda bangun.

Berikut ini beberapa perangkat lunak atau aplikasi
internet yang dapat Anda gunakan untuk membuat blog,
yaitu :


