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Ucapan Terimakasih kepada nulisbuku.com 

yang telah menjadi media bagiku untuk 

melampiaskan angan dan harapanku untuk 
membuat sebuah buku seputar ngeblog  

Biasanya aku hanya menulis artikel-artikel 

pendek di Blognya Mbak Widha (BMW) kini aku 

bisa berbagi dalam bentuk buku dengan bahasa 

yang ringan layaknya bahasa dalam sebuah 

blog 

Semoga buku ini bermanfaat bagi sobat blogger 

yang masih kesulitan dalam belajar ngeblog 
karena sesungguhnya “Ngeblog itu Mudah dan 

Menyenangkan” 

Terimakasih untuk semua sobat blogger 

Salam hormat dariku 

Widhawati 
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Pendahuluan 

Perkembangan dunia digital begitu cepatnya seolah 

tak terkendali lagi, Internetpun semakin merajalela 

hingga menerobos keseluruh penjuru pedesaan dan 

memenuhi seluruh relung perkotaan. Dunia internet 

atau yang lebih dikenal dengan dunia maya telah 

menjadi trend gaya hidup masa kini yang begitu 

disukai banyak orang dari anak-anak, remaja, 

dewasa, hingga para orang tua, dari yang berprofesi 

sebagai pelajar, mahasiswa, pegawai, guru, dosen, 

dan para pelaku bisnis. Internet memang banyak 

manfaatnya, baik untuk dunia pendidikan, industri 

kreatif, dunia jurnalistik ataupun dunia bisnis. 

Sebagai jiwa yang peka terhadap perkembangan tentu 

kita harus bisa memanfaatkan internet dalam hal-hal 

yang positif misalnya untuk berkarya dan berbagi 

karena dengan internet kita bisa mempublikasikan 

apa saja dan hasilnya bisa dinikmati oleh siapapun. 

Salah satu fasilitas internet yang bisa kita gunakan 

untuk berkarya dan berbagi adalah blog. Banyak 

layanan blog yang gratis, sederhana dan mudah 

digunakan sehingga siapa saja bisa membuat dan 

memiliki blog untuk berbagai keperluan. 

Mengapa Ngeblog? Yang pasti ngeblog itu mudah 

dan menyenangkan. Bagi sobat blogger yang sudah 

niatan untuk ngeblog pasti memiliki alasan tersendiri 

mengapa mimilih untuk ngeblog. Kebutuhan akan 

blog memang tidak sama antara satu dengan yang 
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lainnya. Tapi kalau sobat blogger merasa kreatif, 

banyak ide, rajin berkarya dan hobi berbagi, itu 

berarti sobat blogger adalah termasuk sosok yang 

memerlukan blog, mengapa sobat blogger perlu 

ngeblog? Karena: 

a. Blog cocok untuk siapa saja 

Entah tua-muda, sekolah-gak sekolah, 

pekerja-pengangguran, pokoknya siapapun 

tidak dilarang untuk ngeblog, jadi yang 

namanya blogger itu siapa saja tak terbatas 

usia, umur ataupun pekerjaan, yang penting 

dia adalah orang yang memiliki blog yang 

diisi dengan postingan-postingan itu berarti 

dia adalah seorang blogger. 

 

b. Blog bisa melatih kemampuan berpikir 

Sobat blogger bisa memikirkan tetang sesuatu 

dan kemudian bisa melampiaskan apa yang 

dipikirkan itu dalam bentuk karya tulis atau 

gambar dan kemudian dipublikasikan lewat 

blog. Orang yang punya blog berarti adalah 

orang yang mau berfikir kreatif, ia akan terus 

berfikir untuk senantiasa menyajikan 

postingan yang berbeda dari hari ke hari yang 

lebih menarik dan inovatif. 

 

c. Blog menambah ilmu dan wawasan 

Sobat blogger bisa menambah ilmu sesuai 

tema blog yang dipilih. Misalnya saja aku, 

aku dulunya memang sama sekali tidak tau 



 

8 

menaung soal dunia blog tapi kini aku mulai 

mengerti dunia blog sehingga aku bisa 

membuat blog tutorial mengenai blogspot. 

Bahkan bukan hanya tentang blog saja tapi 

juga hal lain yang sebelumnya tak aku 

mengerti kini aku bisa memahami. 

 

d. Blog memberikan rasa memiliki tujuan (sense 

of purpose) 

Dari kegiatan ngeblog sobat blogger akan 

merasa memiliki tujuan untuk menjadi 

manusia yang lebih baik dan senantiasa 

berbenah, misalnya  terus meperbaiki 

pengetahuan khususnya yang berkaitan 

dengan topic atau tema blog. Bahkan 

mungkin tidak hanya sekedar ingin menjadi 

blogger biasa yang sekedar menulis sesuai 

topic atau tema tapi ingin menjadi blog yang 

luar biasa suksesnya yang memberi manfaat 

bagi sesama. 

 

e. Blog membebaskan seseorang untuk saling 

berbagi dan ber-ekspresi 

Dengan blog sobat blogger bisa berbagi apa 

saja yang sobat blogger pikirkan kepada 

sesama keseluruh penjuru dunia, karena blog 

bisa diakses oleh siapapun dan dimanapun. 

Sobat blogger juga bebas mengekpresikan apa 

saja yang sedang dipikirkan, tapi ingat! 

pikirkan dan bagilah hal-hal yang positif ya.  
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f. Blog bisa membuat orang lain lebih dikenal 

dan terkenal 

Meskipun kehidupan seseorang tak selamanya 

sejalan antara dunia maya dan dunia nyata, 

tapi paling tidak dari sebuah blog orang lain 

bisa memberikan penilainya mereka tetang 

pribadi sobat blogger. Dengan semakin 

banyak dikenali orang, sobat blogger bisa 

makin terkenal meskipun tak setenar artis tapi 

siapa tau dengan blog sobat blogger bisa 

benar-benar tenar macam artis-artis ibu kota. 

 

g. Blog bisa mempernyak teman 

Semakin banyak dikenal orang otomatis akan 

memperbanyak teman dan ari sebuah blog 

sobat blogger bisa saling berbagi, saling 

bertukar pendapat melalui komentar, saling 

mengenal dan akhirnya saling berteman. Tak 

heran bila nanti setelah ngeblog sobat blogger 

memiliki banyak teman, baik sedaerah 

ataupun luar daerah bahkan bisa dari Negara 

lain. 

 

h. Blog Bisa menjadi Bukti karya 

Sebuah blog bisa menjadi bukti sebuah karya, 

dimana suatu saat nanti pasti akan 

bermanfaat, terlebih bagi yang bercita-cita 

bekerja di industri kreatif misalnya di dunia 

tulis menulis, blog bisa dijadikan sebagai 

ajang berlatih menulis.  
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Agar bisa exis didunia blog tentu sebagai pemula 

perlu mengetahui seputar blog, pemilihan topic, 

pembuatanya blog itu bagaimana, bagaimana agar 

blognya dikunjungi banyak orang, bagimana agar ide 

terus mengalir sehingga tidak ada rasa bosan dalam 

ngeblog, apa saja efek samping menyenangkan dari 

aktifitas ngeblog sehingga semangat ngeblog terus 

meningkat dari waktu kewaktu. Yang jelas ngeblog 

itu sangat menguntungkan bagi orang-orang yang 

suka berkarya dan berbagi, jadi buat yang ngaku-

ngaku kreatif silakan ngeblog dan tunjukan kreatifitas 

kalian ke public. 

Buku ini sekedar berbagi tentang pengalaman 

ngeblog untuk sobat blogger dimanapun berada. Aku 

panggil para pembaca dengan sebutan ‘Sobat 

Blogger’ agar terjalin keakraban, yang namanya 

sobat blogger itu tak terbatas usia, pekerjaan, jenis 

kelamin, agama, politik dan lainya, kita semua sama, 

sama-sama blogger. Buku ini bahasannya ringan dan 

bahasanya juga santai layaknya postingan diblog 

dengan arikel yang hanya pendek-pendek, jadi bisa 

dikonsumsi siapa saja terlebih pemula didunia 

blogger. 

Dulunya hanya sekedar iseng mencoba-coba 

membuat blog di tahun 2009, awalnya aku sama 

sekali tak tau apa itu blog karena aku memang tak 

mengenal dunia internet sebelumnya. Aku belajar 

ngeblog dari enol, hanya bermodal membaca dan 

belajar sendiri dengan mempelajari artikel-artikel 
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seputar blog di internet dan kemudian 

mempraktekannya, dengan latarbelakang pendidikan 

yang sama sekali tidak ada hubunganya dengan dunia 

web site atau blog ternyata aku bisa menjalani hidup 

ngeblog dan sudah berjalan sudah lebih dari dua 

tahun, jadi boleh aku katakan bahwa untuk ngeblog 

itu tidaklah sulit alias mudah bahkan sangat 

menyenangkan, sama sekali tak membosankan dan 

bahkan pernah berksempatan mendapatkan sejumlah 

uang. Untuk itu yuk mari kita ngeblog! Tuangkan 

ide-ide kreatif dalam bentuk mahakarya yang positif. 

 


