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TENTANG PENULIS

Moh  Arifudin  seorang  blogger  yang  masih  perlu  banyak 
belajar banyak. Menuangkan seluruh coretan hati dan pikiran 
melalui  ketikan  keyboard  yang  dipublikasikan  lewat  blog. 
Memiliki beberapa blog, beberapa diantaranya adalah blogspot 
dan  wordpress.  Selain  aktif  menulis  di  blog  pribadi,  juga 
menulis di beberapa blog komunitas. 

Penulis dapat dihubungi melalui no HP 085235372927, Yahoo 
Messenger  ehm_caem,  email:  kak@arifudin.net  dan 
ehm_caem@yahoo.co.id,  atau  dapat  mengunjungi  blognya 
di

• http://arifudin.net   
• http://arifudin.wordpress.com    
• http://coretan-arifudin.blogspot.com  

DISCLAIMER

Tulisan  dalam  buku  ini  merupakan  gabungan  dari  pengalaman  penulis  dan  dipadukan 
berbagai  sumber  referensi.  Kesamaan  atau  kemiripan  dalam  penyajian  maupun 
penggunaan istilah sangat mungkin terjadi. Anda diperkenankan untuk mempublikasikan, 
atau menggandakan seluruh atau sebagian dari buku ini. Jika Anda berkenan, untuk tetap 
menyertakan nama penulis dalam setiap publikasi atau penggandaan yang menggunakan 
buku ini sebagai panduan ataupun referensi.
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1. SEJARAH BLOGGER.COM   

Pada 23 Agustus 1999, Blogger diluncurkan oleh  Pyra Labs, dan menjadi salah satu 
layanan publikasi blog pertama di dunia.

 Pada  Februari  2003,  Pyra  Labs  diakuisisi  oleh  Google.  Akuisi  oleh  Google  tersebut 
membuat sejumlah fitur premium Blogger yang sebelumnya dikomersialkan oleh Pyra 
Labs  menjadi  layanan  yang  sepenuhnya  gratis  untuk  pengguna.  Sekitar  setahun 
kemudian, salah satu pendiri Pyra Labs, Evan Williams, mengundurkan diri dari Google.

Pada 2004, Google membeli Picasa lalu mengintegrasikannya dengan layanan Blogger 
sehingga pengguna Picasa dapat mempublikasikan koleksi foto miliknya ke situs blog 
yang dimilikinya di Blogger.

 Pada 9 Mei 2004, Blogger memperkenalkan beberapa perubahan mendasar pada sistem 
publikasi blognya, meliputi penggunaan templat CSS (Cascading Stylesheet), halaman 
arsip individual untuk masing-masing posting, komentar, dan posting melalui email.

Pada 14 Agustus 2006, Blogger meluncurkan versi terbaru (masih dalam tahap beta) 
dengan  nama  kode  “Invaders”.  Versi  terbaru  ini  memigrasikan  pengguna  layanan 
Blogger ke server milik Google, selain menambahkan beberapa fitur baru.

 Mei 2007, seluruh layanan Blogger secara resmi telah dipindahkan dan dioperasikan di 
server milik Google.

2. REGISTER   

Untuk mendapatkan account di blogger.com anda harus mempunyai email, setelah itu 
ketik dibrowser anda dengan http://blogger.com, jika sudah maka akan tampak seperti 
pada gambar dibawah ini.

4

http://blogger.com/


Kemudian klik  tombol  “BUAT BLOG”.  Setelah itu  maka akan ada form yang terdiri 
alamat email, password yang diinginkan, tampilan nama pada blog, dan kotak verivikasi 
yang harus anda isi.  Setelah anda isi  semua, jangan lupa anda  centang pada kotak 
penerimaan dan persyaratan, dan selanjutnya klik “LANJUTKAN”.

Setelah langkah membuat akun selesai, maka tahap berikutnya adalah membuat blog. 
Isi  kolom  nama  blog  yang  diinginkan,  domain  blog  (silahkan  klik  cek  ketersediaan 
alamat blog, apakah alamat yang anda inginkan masih tersedia apa tidak, kalau tidak 
coba lagi dengan alamat lain), isi kotak verifikasi, Lalu klik “LANJUTKAN”.
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Proses selanjutnya adalah pemilihan  template/theme, anda bisa  scroll kebawah untuk 
memilih  template  bawaan  dari  blogger.com,  setelah  mendapatkan  template yang 
diinginkan klik pada button (lingkaran kecil dibawah template yang akan dipilih). Setelah 
itu klik “LANJUTKAN”.

Dan selesai sudah tahap demi tahap pembuatan blog di blogger.com, anda tinggal klik 
“MULAI BLOGGING” untuk membuat postingan pertama.
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3. DASHBOARD   

Dashboard adalah  sebuah  halaman  yang  berisi  tentang  rangkuman  akun  anda.  Di 
dashboard kita bisa mengelola blog dengan mudah, mulai dari setting blog, mengatur 
postingan,  mengganti  profil,  mengganti  foto profil  kita  dan sebagainya.  Untuk dapat 
masuk  dihalaman  dasboard  blog  kita,  kita  tinggal  masuk  ke  akun  kita   di 
http://blogger.com dan secara otomatis akan langsung tampil halaman dashboard kita.

4. POSTING   

Posting  adalah  kegiatan  memasukan  artikel  pada  blog.  Pada  postingan  juga  bisa 
disertakan berupa gambar  pendukung,  link-link  yang berkaitan.  Untuk lebih  jelasnya 
akan kita bahas pada bab berikutnya.

4.1. BUAT POSTING   

Untuk  membuat  posting  pada  blog.  Terlebih  dahulu  masuk  pada  dasboard, 
kemudian klik tombol “ENTRI BARU”, maka akan muncul tampilan seperti gambar 
dibawah ini.
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Isi  judul  artikel  yang akan anda tulis  pada kolom judul,  kemudian  barulah anda 
menulis artikel anda pada kolom dibawahnya. Anda juga bisa memanfaatkan toolbar 
yang ada diatasnya untuk mengatur tulisan. Seperti jenis font, ikuran font, perataan, 
link-link, bullet dan penomoran, mencantumkan gambar atau foto, dan vedio.

 Jangan lupa untuk memberi label pada kolom dibawah kolom tempat kita posting. 
Label  disini  maksudnya  adalah  kategori  tulisan  kita.  (contohnya,  komputer, 
keluarga,  tips  dan  sebagainya).  Setelah  siap  semuanya,  tinggal  kita  klik 
“TERBITKAN ENTRI”

4.2. EDIT POSTING   

Adakalanya saat anda posting dan setelah di cek ternyata postingan ada yang salah, 
nah  untuk  memperbaikinya  langkahnya  sebagai  berikut.  Pertama  masuk  ke 
dashboard, kemudian klik “edit entri”. Kemudian pilih postingan mana yang akan 
anda edit dengan klik tombol “edit”.

Edit  tulisan  anda  sesuai  kebutuhan,  setelah  proses  pengeditan  selesai,  klik 
“TERBITKAN ENTRI” sama seperti saat anda membuat posting.

8



5. PENGATURAN   

Dalam menu pengaturan ini, anda bisa mengatur secara global tentang blog anda, mulai 
dari format, setting komentar, serta para izin siapa saja yang boleh mengakses akun 
anda serta menulis dalam blog anda. Anda bisa masuk kehalaman pengaturan memalui 
halaman dashboard, kemudian klik “pengaturan”, atau hanya klik tab “pengaturan” 
saat anda pada tab “posting”

5.1. DASAR   

Pada tab dasar ini anda bisa mengubah judul blog, uraian tentang isi blog anda, dan 
sebagainya seperti gambar dibawah ini. Setelah selesai semua jangan lupa untuk 
menympan dengan klik tombol  “SIMPAN SETELAN” yang berada pada halaman 
paling bawah.
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5.2. PUBLIKASIKAN   

Pada tab publikasikan ini, anda bisa mengubah URL alamat domain dengan alamat 
lain yang sesuai yang anda inginkan, dan tentunya tergantung ketersediaan juga.

5.3. FORMAT   

Dalam tab format, dihalaman ini anda bisa mengatur jumlah postingan yang ingin 
ditampilkan pada blog, format tanggal, format jam, zona waktu, dan sebagainya.
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5.4. KOMENTAR   

Tab komentar berfungsi untuk mengatur komentar yang ada diblog anda, siapa saja 
yang boleh berkomentar, memakai sistem moderasi atau tidak, penempatan  form 
komentar dan sebagainya bisa diatur dalam tab ini.

5.5. ARSIPKAN   

Pada  tab  ini  berfungsi  untuk  menentukan  pengarsipan  postingan  blog  yang 
berdasarkan harian atau bulanan.
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5.6. FEED SITUS   

Fasilitas  pada  feed situs  ini  berguna  untuk  mengaktifkan  site  feed.  Fasilitas  ini 
berfungsi mempermudah pengaksesan hanya pada posting tanpa perlu membuka 
tampilan grafis html blog secara keseluruhan. Pengaksesan feed situs anda dapat 
dilakukan melalui aplikasi RSS/news feed reader atau web browser tertentu yang 
mendukung teknologi  RSS/news feed.  Dalam hal  ini  pengunjung cukup mencatat 
alamat feed blog anda dan secara otomatis setiap update posting akan terpantau 
melalui reader mereka.
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5.7. EMAIL & SELULER   

Dalam tab ini  berfungsi  untuk mengatur email  pemberitahuan kepada siapa saja 
apabila kita memperbarui blog, maka secara otomatis mereka yang alamat emailnya 
telah  kita  masukkan  dalam kotak  alamat  blogsend,  maka  secara  otomatis  akan 
menerima email bahwa anda update blog. Ditab ini juga anda bisa mengkonfigurasi 
setting blog via seluler.

5.8. OPEN ID   

URL  OpenID Anda  dapat  digunakan  untuk  masuk  ke  situs  yang  mengaktifkan 
verifikasi identitas dengan OpenID. Anda juga dapat mengizinkan pengguna OpenID 
untuk mengeposkan komentar pada blog dengan menyesuaikan setelan komentar 
anda.

5.9. IZIN   

Fasilitas pada tab ini berguna untuk mengelola user atau pengguna yang anda izikan 
untuk  mengubah  blog  dan  melakukan  posting.  Melalui  halaman  ini  anda  dapat 
menambah  user  yang  anda  beri  hak  akses  pengelolaan  blog.  Untuk  menambah 
penulis,  anda  tinggal  klik  tombol  “menambah  penulis” dan  mengisikan  data 
penulis, seperti alamat email dan sebagainya.
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6. TATA LETAK   

6.1. ELEMEN HALAMAN   

Dihalaman ini anda bisa merubah tata letak serta menambah widget sesuai dengan 
keinginan.  Untuk  proses  penambahan widget,  anda tinggal  klik  tulisan  “tambah 
gadget”, lalu pilih gadget apa yang ingin anda tambahkan.

Kemudian  setelah  memilih  jenis  widgetnya,  anda  klik  tanda  plus atau  pada 
gambarnya.

Setting widget anda kemudian klik simpan.
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Dan  untuk  memindahkan  widget  yang  telah  dibuat  keatas  atau  kebawah,  anda 
tinggal drag and drop, lalu jangan lupa untuk klik tombol simpan.

6.2. FONT DAN WARNA   

Pada tab font dan warna ini, anda bisa mengatur warna teks yang ada diblog anda, 
baik teks header, postingan, sidebar, link dan sebagainya.
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6.3. EDIT HTML   

Dibutuhkan  sedikit  pengetahuan  tentang  kode-kode  HTML  dan  CSS untuk  bisa 
mengedit kode-kode yang ada pada kolom tersebut.  Karena ini  memang bersifat 
manual  sekali,  berbeda jika pada halaman elemen halam yang tinggal  drag and 
drop, disini harus mengetik manual.

Disini  juga bisa dilakukan  backup template dengan cara klik tombol  “Download 
template lengkap”.

Dan  untuk  mengganti  template  caranya  terlebih  dahulu  anda  harus  mencari 
template  yang berekstensi  XML yang  bisa  diunduh gratis  di  situs-situs  penyedia 
template  blogspot.  Kemudian  tinggal  upload.  (caranya  seperti  gambar  diatas, 
browse, pilih file XML, OK, lalu klik unggah)

6.4. PILIH TEMPLATE BARU   

Disini  anda bisa  memilih  template  baru,  yang prosesnya  sama saat  ketika  akan 
membuat blog.
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7. BUAT BLOG MENARIK DAN INTERAKTIF   

Dalam halam hal  membuat blog yang menarik dan  interaktif adalah tergantung dari 
kreativitas anda. Dengan penguasaan kode-kode html dan css, teknik mendesain serta 
sedikit  ketelatenan,  maka  anda  bisa  menciptakan  blog  lebih  menarik.  Dan  untuk 
interkatif  biasanya  kita  bisa  menambahkan  sesuatu  diwidget  sidebar  blog  dengan 
berbagai  widget  seperti  shoutbox,  YM!  Status  dan  sebagainya.  Kita  akan  mencoba 
membahas beberapa widget.

7.1. TAMPUNG PESAN PENGUNJUNG   

Adakalanya pengunjung blog kita berkunjung hanya untuk bertegur sapa dengan 
anda, dengan menggunakan fasilitas dari shoutbox cbox.ws anda dapat menampung 
sapaan pengunjung blog anda. Untuk itu langkah pertama silahkan berkunjung ke 
http://cbox.ws kemudian silahkan register dengan klik tombol sign up. Ikuti langkah-
langkahnya sampai selesai.

Kemudian setting tampilan shoutbox anda sesuai selera, mulai dari ukuran, warna 
dan sebagainya, setelah itu anda akan mendapatkan sebuah  script. Silahkan copy 
paste kan diblog anda. Caranya login diblog anda, kemudian masuk dashboard, lalu 
tata letak, elemen halaman, tambahkan sebuah elemen dengan klik tulisan tambah 
gadget,  lalu akan muncul  sebuah window baru,  pilih HTML/java script,  paste kan 
code dari cbox.ws tadi ke kolom yang telah disediakan, lalu klik simpan dan lihat 
hasilnya diblog anda.
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7.2. DIMANA KAMU BERADA   

Agar pengunjung blog anda tahu dimana anda tinggal, maka tida ada salahnya anda 
memasang sebuah peta daerah dimana anda tinggal, caranya masuk terlebih dahulu 
ke http://maps.google.com, kemudian masukan nama daerah anda tinggal di kolom 
serach maps, kemudian klik search maps (contohnya kota malang). Setelah itu klik 
tulisan link yang ada dipojok kanan atas peta, maka akan muncul sebuah window 
baru, pilih ukuran peta yang anda inginkan, lalu copy paste ke widget. (langkahnya 
sama seperti menambahkan cbox diatas).
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7.3. TAMPILKAN VIDEOMU   

Untuk menambahkan seboah video diblog, anda bisa mengambil scriptnya di situs-
situs  vedio  seperti  youtube.com  contohnya.  Langkahnya  masuk  ke 
http://youtube.com kemudian  cari  vedio yang anda inginkan  dengan mengetikan 
kata  kunci  dikolom  pencarian,  setelah  ketemu  copy  paste  code  yang  ada  di 
embeded ke elemen halaman blog anda dan simpan.

7.4. GALERY NARSIS   

Anda  mempuyai  banyak  koleksi  foto?,  tidak  ada  salahnya  kalau 
dipajang  dalam  blog.  Sebelumnya  untuk  dapat  memajang  foto 
anda disidebar,  anda terlebih dahulu harus mengupload foto-foto 
anda dihosting, contohnya flickr.com. Supaya bisa menggunakan 
layanan dari flickr.com anda harus register. Setelah register anda 
sudah bisa upload foto-foto anda. Kemudian untuk menaruh foto 
didalam  sidebar  blog  anda,  langkahnya  ketik  alamat 
www.flickr.com/badge.gne dibrowser anda, maka akan ada pilihan 
tampilan dari badge galery foto yang dapat anda pilih, setting dan 
copy scriptnya kemudian paste seperti langkah membuat shoutbox 
diatas.

8. PUBLIKASI   

Anda tentu tidak ingin blog yang telah anda kelola sedemikian rupa hanya diakses oleh 
rekan dan kerabat yang telah anda beri tahu alamat blog anda. Agar blog dapat diakses 
oleh banyak pengguna internet, anda perlu melakukan publikasi yang intensif. Beberapa 
teknik publlikasi yang dapat anda pakai antara lain sebagai berikut.

8.1. MENAMBAHKAN URL BLOG KE MESIN PENCARI   

Agar  blog  anda  banyak  dikunjungi  orang,  tentunya  blog  anda  harus  mudah 
ditemukan oleh mesin pencari terlebih dahulu oleh mesin pencari. Karena sebagian 
besar yang dilakukan pengguna internet dalam mencari  sebuah informasi  adalah 
dengan menggunakan mesin pencari. Dengan mendaftarkan blog kita dalam indeks 
mesin pencari, maka semakin mudah mesin pencari dalam menemukan blog kita. 
Untuk  itu  daftarkan  alamat  blog  anda  ke  beberapa  mesin  pencari,  diantaranya 
google, yahoo, dan msn.
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• Google,  masukan  alamat  blog  anda  pada  url  http://www.google.com/addurl/ , 
jangan lupa untuk kolom pada comment dan verivikasi,  kemudian klik  tombol 
“add url”.

• yahoo, masukan alamat blog anda pada url https://siteexplorer.search.yahoo.com/
submit  dan klik “submit URL”.

• Msn, caranya sama seprti pada google dan yahoo dengan terlebih dahulu mengisi 
kolom verivikasi  http://search.msn.com/docs/submit.aspx?FORM=WSDD2

8.2. EMAIL, MILIS DAN FORUM   

Jika anda sering menggunakan email untuk keperluan sehari-hari, maka ini juga bisa 
anda jadikan untuk publikasi blog anda dengan cara menambahkan signatur (tanda 
tangan)  pada bagian   bawah  email.  Jadi  setiap anda mengirimkan email,  maka 
secara  otomatis  signatur  yang  berisi  alamat  blog  anda  juga  akan  ikut  terkirim 
bersama isi email.

Aktif  disebuah  grup  milis  atau  forum,  juga  bisa  dijadikan  sarana  publikasi  blog 
dengan  cara sama seperti email, yaitu memberi signatur dengan alamat blog kita 
disetiap tread posting pada forum dan milis.

8.3. KOMENTAR   

Dengan  memberi  komentar  postingan  pada  blog  orang  lain,  maka  selain 
berkomentar  jangan  lupa  mengisi  alamat  blog  kita  pada  kolom  yang  telah 
disediakan.  Ini  dilakukan  agar  yang  punya  blog  yang  telah  kita  komentari 
postingannya dapat mengetahui keberadaan alamat blog kita.

8.4. DUNIA NYATA   

Banyak cara yang bisa dilakukan pada dunia nyata untuk promosi blog, diantaranya 
dengan mencantumkan alamat blog kita dikartu nama, stiker,  pasang iklan pada 
koran, bordiran baju, footer undangan dan masih banyak cara lainnya yang dapat 
dilakukan pada dunia nyata untuk mempublikasikan blog kita.
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