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1 Apakah itu blog ?

Blog merupakan singkatan dari web log. Dari sini bisa dilihat bahwa ada
kata web dan log. Web merupakan salah satu sarana untuk bertukar informasi.
Sementara log merupakan daftar dari sesuatu. Misalkan jika dalam kehidupan
sehari-hari ada buku tamu, ada catatan pemakaian oli, dan lain sebagainya.
Catatan-catatan tersebut biasanya tersusun dari awal sampai terakhir. Nah
... dengan demikian blog merupakan media untuk bertukar informasi dan
informasi-informasi tersebut ditampailkan dalam urutan tertentu (biasanya
dari terakhir ke awal). Dengan menggunakan sarana blog ini, seorang yang
tidak memahami tentang bagaimana membuat web, akan dapat dengan mudah
untuk membuat web (blog). Blog ini ibarat rumah yang bisa diisi dengan apa

Gambar 1: Contoh blog

saja (dalam hal ini informasi/tulisan/gambar/audio/video). Ketika ada tamu
yang berkunjung maka pengunjung dapat menikmati isi dari rumah tersebut.

Blog juga menyediakan sarana bagi pengunjung untuk memberikan ko-
mentar. Komunikasi dengan pengunjung bisa menjadi lebih menyenangkan.

2 Mengapa membuat blog ?

Saat tulisan ini dibuat (Oktober 2010), dunia internet sedang ramai den-
gan jejaring-jejaring sosial seperti MillatFB (www.millatfacebook.com), FB
(www.facebook.com), dan ada juga twitter (www.twitter.com). Model jejar-
ing sosial ibaratnya tempat orang lalu lalang. Lalu lalang sehingga begitu
ramai dengan orang. Tempat seperti ini tidak bisa digunakan untuk hal-hal
yang lebih serius seperti menulis artikel, membuat catatan kuliah, menulis
buku, dan sebagainya. Umumnya apa yang ditulis di jejaring sosial seperti
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itu, tulisan yang pendek-pendek seperti ungkapan perasaan (misalnya). Na-
mun, jejaring sosial dapat dimanfaatkan sebagai umpan awal supaya orang
masuk ke dalam blog.

Informasi atau tulisan di jejaring sosial akan saling menggeser satu sama
lain. Sehingga tulisan yang lama akan pindah ke posisi terbawah atau malah
tidak terlihat sama sekali. Dengan demikian, tulisan yang berisi info yang
sudah dibuat, sulit terlihat lagi oleh para pengguna internet. Sebaliknya, ji-
ka tulisan-tulisan diletakkan di dalam blog, maka sampai kapan pun tulisan
itu tetap akan ada. Karena tulisan ada di blog sendiri. Tinggal masalahnya
bagaimana menggiring pengguna internet untuk masuk ke dalam blog yang
sudah dibuat. Berikut ini contoh informasi yang ada di dalam jejaring sosial
Facebook. Blog ini bisa diisi dengan berbagai konten seperti tulisan, gam-

Gambar 2: Contoh Isi FB

bar, audio, video dan sebagainya. Dengan demikian blog bisa menjadi sarana
untuk mengajak kepada kebaikan, untuk mempromosikan barang, menyedi-
akan informasi yang berguna bagi masyarakat, petunjuk atau tutorial tentang
sesuatu, promosi sekolah atau lembaga dan sebagainya.

Satu hal yang penting di sini adalah bahwa dengan blog, pemilik blog
mempunyai kebebasan untuk berkreasi, mengekspresikan dengan dengan lelu-
asa dalam hal tulis menulis. Sementara menulis atau tulisan itu sendiri memi-
liki peranan yang penting dalam banyak hidup dan kehidupan manusia. Me-
mang untuk sementara itu pengguna internet masih sedikit dibandingkan den-
gan jumlah penduduk (khususnya di Indonesia). Akan tetapi pengguna inter-
net dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ini artinya terbuka peluang yang
semakin luas.
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3 Tempat membuat blog ?

Tempat-tempat di internet untuk membuat blog (dalam hal ini tempat
yang gratis), ada beberapa tempat. Seperti misalnya www.wordpress.com,
www.blogspot.com, www.blogger.com. Fasilitas ini bisa dicari di internet den-
gan kata kunci ”free blog”. Sedangkan jika akan membuat tempat blog sendiri
juga bisa. Salah satu perbedaan antara tempat yang gratis dengan buatan
sendiri adalah masalah kapasitas isi dari blog. Isi dari blog yang gratis bi-
asanya ada batasannya. Akan tetapi tidak perlu khawatir, untuk sementara
membuat blog di tempat gratis masih mencukupi kebutuhan awal. Ketika
tempat penyimpanan dirasa sudah tidak akan cukup lagi, baru penting untuk
memikirkan pembuatan blog di tempat yang tidak gratis.

4 Penutup

Blog ini merupakan wadah informasi yang bebas di internet. Pemakai
selain bisa sebagai pembuat blog, bisa juga sebagai orang yang memanfaatkan
informasi di blog. Tidak jarang, informasi-informasi yang berguna justru ada
di blog. Akan tetapi informasi dari blog ini tidak bisa dijadikan acuan resmi
(misal untuk kepentingan akademis). Meskipun demikian, dari sisi praktis atau
manfaat dalam pekerjaan, informasi dari blog ini penting. Selamat menjadi
blogger !
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