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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan 

rahmat, dan hidayah-Nya. Tak lupa salam dan salawat selalu 

tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dengan 

semua karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan buku menjadi 

blogger ternama dengan keterampilan menulis. 

Dalam penulisan buku ini penulis menghadapi berbagai 

rintangan, baik dari dalam maupun dari luar diri penulis. Namun 

segala dorongan dan dukungan dari keluarga dan kawan-kawan 

guru serta pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga 

pada akhirnya penulis mampu menyelesaikan buku ini. 

Pada Kesempatan kali ini, dengan segala kerendahan hati 

penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Bapak Drs. H. Asdi Wiharto selaku Kepala SMP Labschool 

Jakarta. 

2. Bapak dan Ibu Guru di SMP Labschool Jakarta. 

3. Keluarga penulis yang telah memberikan dukungan dan 

dorongan berupa moril maupun materi selama penulisan 

buku ini. 
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Akhir kata, penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh 

dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis memohon maaf yang 

sebesar-besarnya bila ada kesalahan dan kekurangan. Penulis 

mengharapkan pembaca dapat memberikan kritik dan saran untuk 

menjadikan buku ini menjadi lebih baik. Terima kasih. 

 

Jakarta, September 2017 

Penulis 
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BAB I 

Menjadi Blogger Ternama 

Banyak peserta didik yang bertanya kepada penulis 

bagaimana caranya menjadi blogger ternama di era global seperti 

sekarang ini. Pertanyaan ini sungguh membuat penulis melakukan 

perenungan diri dan bertanya pada diri sendiri apakah sudah 

menjadi blogger ternama di era global? 

Haruskah seorang blogger itu berpendidikan tinggi? Atau 

haruskah seorang blogger itu seorang jurnalis yang mengerti betul 

seluk beluk dunia tulis menulis? Ternyata tidak juga. Banyak 

mereka yang tak berpendidikan tinggi sukses menjadi seorang 

blogger, dan meraup “dollar” dari pengelolaan blognya. Kuncinya 

Cuma satu, memiliki komitmen tinggi untuk mengelola blog sendiri. 

Kemudian semakin banyak pengunjungnya dengan cara terus 

meningkatkan keterampilan menulis.  

Terus terang penulis sendiri belum sepenuhnya menjadi 

blogger yang benar-benar siap menghadapi persaingan yang super 

ketat. Apalagi bertarung (meminjam istilah tinju) dengan para 

blogger dari manca negara, bertarung dengan blogger-blogger 

Indonesia saja, rasanya penulis masih berada di urutan terbawah. 
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Hanya saja, menjadi kebanggaan tersendiri ketika blog penulis 

menjadi juara pertama lomba blog di tingkat nasional dari pusat 

bahasa Kementrian Pendidikan Nasional tahun 2009, dan menjadi 

pemenang guru era baru (Guraru) Award di tahun 2011. Juga 

menjadi juara ketiga Inovasi Pembelajaran (INOBEL) tahun 2017. 

 

Gambar 1.  

http://balaibahasabandung.web.id/bdg/index.php 

http://balaibahasabandung.web.id/bdg/index.php
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Pada satu kesempatan penulis belajar blog dengan 

mas Budi Putra. Beliau adalah salah seorang blogger terkenal yang 

namanya sudah dikenal di mana-mana. Melalui beliaulah penulis 

menjadi tahu macam-macam blog, termasuk blog video. Tapi 

kecepatan akses internet kita terkadang masih lambat alias lemot, 

jadi untuk membuat blog video semacam ini harus diukur benar 

kecepatan akses internet kita dan kepada siapa blog itu 

diperuntukkan. Penulis lebih banyak belajar blog dari mas Budi 

Putra melalui blog pribadi beliau di http://budiputra.com saat itu. 

Setelah pesta blogger 2008 (acara pertemuan para 

blogger), penulis berkenalan dengan Kang Pepih Nugraha, seorang 

jurnalis Kompas. Penulis banyak belajar mengisi konten blog 

melalui tulisan-tulisan Kang Pepih Nugraha (waktu itu beliau admin 

kompasiana.com). Dari Kang Pepih Nugraha inilah penulis  menjadi 

lebih tertarik untuk rajin menulis di blog dan rasanya tiada hari 

tanpa menulis di blog http://kompasiana.com/wijayalabs.   

http://budiputra.com/
http://kompasiana.com/wijayalabs
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Gambar 2.  

http://kompasiana.com/wijayalabs   

Bahkan saking asyiknya menulis di blog keroyokan 

kompasiana, blog pribadi sendiri hampir terlupakan. Penulis justru 

lebih menyukai menulis di blog keroyokan di kompasiana.com. 

Sebab tulisan penulis langsung dibaca oleh banyak orang dari 

berbagai penjuru dunia hanya dalam hitungan menit saja. Selain 

itu, banyak pula orang-orang terkenal yang ikutan ngeblog di 

kompasiana itu, seperti pak Jusuf Kalla (Wakil Presiden RI).  

http://kompasiana.com/wijayalabs
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Gambar 3 

 Pak Jusuf Kallla dan para Blogger Kompasiana di kompas cetak 

Ternyata tanpa disadari, setelah lebih dari 7 tahun ngeblog 

di kompasiana, dan melihat kekuatan dari sebuah tulisan seorang 

blogger, maka penulis banyak melihat para blogger terkenal dan 

ternama bergabung di blog komunitas ini.  
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Belum lagi para blogger senior di kompasiana yang sudah 

menerbitkan buku dari hasil ngeblog seperti pak Chappy Hakim 

yang berjudul “Cat Rambut Orang Yahudi”, dan pak Prayitno 

Ramelan dengan judul “Intelijen Bertawaf”. Mereka adalah dua 

orang Marsekal purnawirawan TNI-AU yang doyan ngeblog di 

kompasiana.com setiap harinya. Membuat kami yang muda-muda 

menjadi tersulut untuk aktif ngeblog dengan sebuah slogan, 

“Ngeblog itu Kompasiana”. 
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Gambar 4.   

Iklan Kompasiana.com di Koran Kompas Cetak 

Untuk menjadi seorang blogger terkenal pada hakekatnya 

adalah komitmen blogger itu sendiri untuk terus menerus menulis 

setiap hari dengan gaya tulisannya sendiri, dan memiliki rasa ingin 

berbagi yang tinggi. Senjata yang digunakannya bukanlah kekuatan 

kata-kata saja, tetapi juga kekuatan foto atau film yang 

bergerak (animasi) yang membuat blognya menjadi diminati untuk 

dikunjungi. Namun dari semua itu, kekuatan tulisan (text), gambar 

(picture) jelas sangat berpengaruh untuk orang mengunjungi blog 

itu. Di situlah terlihat kreativitas menulis seorang blogger. Dia bisa 

menjadi seorang fotografer, sekaligus reporter. 

Mas Wicaksono (http://ndorokakung.com), salah seorang 

blogger senior pernah mengatakan bahwa “content is the king”. Isi 

dari blog itu yang membuat nama blogger itu terangkat dan 

memiliki karakter unik yang akhirnya disenangi oleh para pembaca 

setianya. Oleh karenanya, untuk menjadi seorang blogger ternama 

jangan pernah berhenti menulis dari apa yang dialami, dilihat, 

didengar, dan dibaca, lalu diramu dalam tulisan bermutu yang 

membuat orang akan merasakan manfaat dari tulisan itu. 

http://ndorokakung.com/
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Seorang blogger dari pedalaman Kalimantan yang 

bernama Syaiful Rahman menuliskan sebuah komentar di blog 

pribadi penulis yang isinya di bawah ini. 

Makasih infonya tentang blogger terkenal, penulis mengenal 

internet cukup lama sejak tahun 2000, tapi mulai aktif di blog 

baru tahun 2008 ini. Banyak buku, banyak browsing kemana 

mana mencari ilmu blogger. Karena keterbatasan dana penulis 

online lewat warnet. Lokasi penulis yang jauh di pedalaman 

Kalimantan, membuat ilmu tentang blog tidak berkembang. 

Asalnya terbujuk bisnis online tak pernah kaya juga.  

Penulis putuskan berhenti bisnis online, Aktif didunia blogger. 

Membuat blog khusus pertanian. Penulis berusaha setiap hari 

Posting artikel mengambil dari pustaka, pengalaman pribadi. 

Mulai berhasil ada beberapa penerbit buku bidang pertanian 

yang tertarik dan menawarkan kerjasama dengan penulis. Sudah 

penulis kirim naskah buku, dan sudah diterbitkan.  

Berkat posting setiap hari penulis mulai menjalin hubungan 

dengan pakar kelimuan penulis. Indonesia negara pertanian tapi 

blog tentang pertanian sedikit pengunjung nya. dibandingkan 

yang berisi seputar Tutorial Blog, Komputer dan Bisnis Online. dan 

http://www.bapeluh.blogspot.com/
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esek esek….ranking alexa penulis sudah dibawah satu juta, waktu 

daftar 8 jutaan. Salam kenal dengan anda dan keluarga 

Menjadi blogger di era global akan melekat erat dalam 

dirimu bila memang kamu memiliki minat yang tinggi dan mampu 

menciptakan tulisan-tulisan yang menarik dan populer di kalangan 

pembacanya. Namun jangan khawatir bila tulisanmu itu belum 

dilirik pembaca. Terus saja menulis, sambil  melakukan blog 

walking , saling bertegur sapa dengan teman-teman blogger 

lainnya. Sebab seorang blogger terkenal adalah orang yang juga 

gaul dalam dunia maya, dan dunia nyata sehingga keberadaannya 

memang nyata. Tetap eksis dan narsis di dunia nyata maupun 

maya. Namanya berkibar di dunia netizen. 

Menjadi blogger terkenal selain juga memiliki kemampuan 

berbahasa yang oke, juga memiliki kemampuan keterampilan 

menulis di atas rata-rata, sehingga tak salah bila blogger terkenal 

menjadi profesi bergengsi yang tak kalah dengan profesi lainnya 

seperti dokter, wartawan, ilmuwan, pengacara, pengusaha, dan 

berbagai profesi lainnya di dunia. Kang Hasan, teman penulis di 

blog keroyokan kompasiana.com menuliskan komentar seperti 

dibawah ini: 
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Blogger terkenal itu apaan sih? sebuah blog mungkin saja 

dikunjungi banyak orang. Tapi apa itu berarti blog tersebut 

bermutu? Belum tentu. Bisa jadi hanya karena yang punya blog 

banyak teman, dan blog jadi semacam media untuk chatting 

belaka. 

Penulis sudah cukup lama menulis di internet, tapi penulis ndak 

pernah merasa diri penulis blogger. Itu mungkin karena penulis 

sudah menulis sejak internet belum ada. Tadinya penulis adalah 

penulis koran. Terlebih, penulis malah ndak pernah berniat jadi 

blogger terkenal. Pokoknya penulis nulis. Sudah. Penulis menulis 

agar apa yg penulis fikirkan dapat penulis strukturkan. Menarik 

minat orang untuk membaca syukur, tidakpun tak apa. 

Mungkin pada awalnya, menulis dan berbagi hanya 

sekedar hobi saja, tetapi lama kelamaan karena dikelola secara 

profesional, hobi itu mendatangkan rejeki yang tak disangka-

sangka. Banyak blogger yang meraup duit berupa mata uang rupiah 

dan dollar dari tulisan-tulisannya itu setelah lama ngeblog dan 

bekerja keras dalam mengelola blognya itu. 

Penulis melihat sudah banyak pegawai atau orang 

kantoran yang akhirnya keluar dari dunia profesinya sekarang ini 
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dan memilih menjadi seorang blogger profesional. Berani 

mengembangkan diri menjadi orang biasa yang super. Menjadi 

seorang blogger yang luar biasa karena mengerjakan sesuatu yang 

biasa namun dikerjakan dengan ketekunan yang luar biasa. Jadi 

jangan salah bila orang-orang seperti mas Budi Putra, dan blogger 

terkenal lainnya memilih hidup dari dunia blog dan merasakan 

keajaiban-keajaiban blog yang menyertainya. Itulah yang penulis 

alami sendiri dari menulis setiap hari di blog. 

Blog memang ajaib. Blog mampu melahirkan blogger-

blogger ternama (terkenal) yang siap bertarung di era global. Ikut 

aktif mengabarkan kepada dunia internasional, 

inilah Indonesia dengan berbagai suku bangsa, beragam bahasa 

daerah, dan beraneka macam makanan (kuliner) serta berbagai 

keunikan yang tidak dimiliki oleh negara lainnya. Banyak hal bisa 

dituliskan bila kamu penyuka traveling. Banyak hal bisa di posting. 

Dari yang penting hingga yang tidak penting. 

Bila kamu ingin menjadi blogger terkenal di era global, 

kabarkan kepada dunia melalui postingan-postingan kamu bahwa 

manusia Indonesia adalah manusia super yang tidak kalah jago 

dengan Superman atau Batman. Kita punya Gatot 

Kaca yang berotot kawat bertulang besi, dan Brahma 
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Kumbara satria gagah perkasa yang memiliki ajian serat jiwa. Juga 

kita punya Mak Lampir si penyihir jahat yang menghebohkan itu. 

Sudah pernah nonton filmnya? 

Orang Indonesia terkenal kreatif dan sangat disegani oleh 

bangsa lainnya. Apalagi nenek moyang kita yang terkenal 

keberaniannya dalam melaut, dan mengusir penjajah dari bumi 

pertiwi ini. Kini sebagai generasi penerus bangsa, sudah saatnya 

mata dan hati kita terbuka untuk menjadi seorang blogger terkenal 

di era global. Era dimana kita bisa saling terkoneksi antara manusia 

satu dengan manusia lainnya secara bebas tanpa birokrasi di 

seluruh dunia. Batas negara seolah tak ada lagi. Dunia serasa 

berada dalam genggaman ketika internet memudahkan manusia 

untuk saling berinteraksi antara satu manusia dengan manusia 

lainnya walaupun dalam jarak yang sangat jauh, dan dipisahkan 

oleh ruang dan waktu. Mereka pun bisa saling terhubung dan 

berbagi dengan mudah. ”Connecting and Sharing”. Manusia bisa 

dengan mudah saling berhubungan atau berkomunikasi, dan 

berbagi pengetahuan serta pengalamannya masing-masing ke 

seluruh penjuru dunia, tanpa dibatasi waktu dan batas negara. 

Mas Iwan Piliang berkomentar tentang blogger terkenal di 

bagian komentar facebook penulis: 
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Penulis dengan rendah hati ingin mengutip kalimat senior penulis. 

Ia bilang tak ada satu pun penulis nomor 1, yang ada penulis nomor 

dua. Kalimat ini ingin mengatakan bahwa menulis itu selalu akan 

ada hal baru, dan dengan kerendahan hati menempatkan diri baru 

di kelas dua, punya energi menghasilkan yang terbaik, Belakangan 

istilah blogger penulis amati mengalami “distorsi”. Setiap makhluk 

punya blog disebut blogger. 

 

Komunikasi menyampaikan pesan; isu pernyataan; gerak gerik, 

tulisan, suara, gambar, dan lain-lain. Pengisi blog dengan foto 

buatannya bisa disebut blogger. Namun keseluruhan blogger itu 

adalah content producer. Kalau dia menulis, maka sebagai blogger 

ia adalah pembuat tulisan, bukan tukang copy paste tulisan-tulisan 

di media online lain untuk ditarok ke blog. 

 

Blogger aku rasa bukan sekedar memiliki blog, tetapi mampu 

konsisten untuk menulis di blog miliknya dengan tulisan-tulisan 

yang bermanfaat bagi orang lain. kalau sekedar copy paste, kenapa 

harus dibanggakan? Kamu menulis di blog, seperti menulis di diary. 

Tulis saja apa yang ada dalam pikiran. Hanya saja, arahkan agar 

menjadi lebih beradab dan lebih indah ketika dibaca. 
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Akhirnya biar tak kepanjangan, kalau penulis, menulislah tiada 

henti di blog, urusan andal dan tak andal, serahkan publik yang 

menilai. 

 

salam 

Iwan Piliang 

 

Membaca komentar Mas Iwan Piliang yang juga aktif 

ngeblog dan sering diundang sebagai blogger professional 

(http://www.kompasiana.com/iwanpiliang) di atas, timbul sebuah 

pertanyaan. Sudah siapkah kamu sebagai seorang siswa harapan 

bangsa menjadi blogger terkenal di era global dengan menulis? 

Untuk bisa menjawab pertanyaan itu, penulis akan 

menguraikannya dalam beberapa bab berikut ini. Juga pengalaman 

penulis menjadi blogger. Sampai suatu ketika blogger kompasiana 

diundang makan siang di istana oleh presiden Jokowi.  

http://www.kompasiana.com/iwanpiliang
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Gambar 5.   

Omjay dan Blogger Kompasiana Ketika diundang ke Istana Negara 
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BAB II 

Blogger itu Apaan Sich?  

 

Diary online yang kita kenal sekarang ini bernama Blog, 

singkatan dari web log. Orang yang menggunakannya disebut 

Blogger dan belakangan ini penulis blog dinamakan narablog. Blog 

merupakan perpaduan semacam e-mail, situs pribadi, catatan 

harian (diary), dan message board. Tapi dari segi metode, blogging 

lebih merujuk kepada tools atau cara alternatif memperbarui data 

di Web. Artinya, dari sisi teknologi, tak ada yang baru dari 

fenomena blog, kecuali sekedar metode yang praktis meng-

upload data ke Web yang semakin mudah tanpa harus berpusing 

ria dengan bahasa HTML (Hypertext Markup Language). 

Mungkin buat kamu yang masih newbie (baru dalam dunia 

blog) ada yang masih bingung, apa hubungannya blogger dengan 

blog. Lalu bedanya blogger dengan blogger.com penyedia layanan 

blog gratis itu. Blogger adalah juga sebutan bagi orang yang senang 

menulis di blog. Syarat seseorang bisa menjadi blogger terkenal 

adalah memiliki keterampilan menulis. Soal teknologi untuk 

blogging itu sendiri, ada berbagai banyak pilihan di internet, dan 
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banyak layanan yang menyediakan tempat menulis blog online 

secara gratis, seperti wordpress, blogger atau blogspot, blogdetik, 

kompasiana, dan lain-lain. 

Blogger bisa juga disebut pemilik dari sebuah blog. 

Seorang bloggerlah yang membuat posting untuk sebuah blog, 

mengelola sebuah blog dengan tujuan beragam, baik sekedar 

sebagai diary maupun untuk tujuan lainnya. Biasanya, seorang 

blogger akan menjawab tiap-tiap komentar yang masuk ke blognya 

itu.  

Kemampuan mendasar seorang blogger itu hanyalah 

menulis. Dengan banyak menulis itulah seorang blogger menjadi 

terkenal. Nah, dalam komunitas blogger yang rata-rata semuanya 

adalah penulis, ada beberapa blogger yang memang punya 

kemampuan teknis lebih, ada beberapa yang lebih suka menulis 

karya seni, ada yang suka dengan puisi, ada beberapa yang suka 

menulis dengan gaya jurnalis, dan seterusnya. Di sanalah seorang 

blogger memiliki keunikannya sendiri. Mencoba mendesain blog 

dengan pernak-pernik blog, walaupun belum paham benar dengan 

bahasa HTML (Hypertext Markup Language). 

http://pertanyaan.com/apa-itu-blog
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Banyak orang mengalami penafsiran yang salah dan 

menganggap blogger itu punya kemampuan teknis di atas rata-rata. 

Padahal tidak semua blogger memiliki kemampuan di atas rata-

rata, khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi. 

Singkatnya, seorang blogger adalah manusia biasa, dengan 

kemampuan rata-rata. Semua orang bisa melakukannya dengan 

satu pembeda: suka menulis. Menulis apa yang disukai dan apa 

yang dikuasainya dengan baik. Menulis bisa jadi layaknya orang 

berbicara secara langsung. 

Selain beberapa hal yang sudah diuraikan di atas, ada pula 

penyedia blog gratis di internet yang juga bernama 

blogger.com. Blogger.com adalah penyedia media blog pertama 

kali, yang bisa dikatakan yang mempopulerkan akan istilah blog ini. 

Blog ini cukup populer dan banyak diminati oleh para anak muda. 

Seiring dengan kemajuan internet dan khususnya antusias 

pengguna internet akan blog, maka bermunculan penyedia-

penyedia layanan blog lainnya. Pengguna awal blog itu cepat sekali 

menyebar ke seluruh dunia. Makin lama semakin 

banyak netter yang menggunakan blog sebagai tool personal. Saat 

itu, ada banyak tool gratis di internet. Pada akhirnya orang sering 

http://blogger.com/
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salah menafsirkan blogger dengan blogger.com itu sendiri yang 

merupakan sarana untuk menyimpan tulisan para blogger. 

Dalam buku Mas Budi Putra, Planet Internet: Jaringan 

Pintar yang Mengubah Dunia (Jakarta: Logicomm Publications, 

Desember 2015), hal. 144-148, dan juga dipublikasikan 

di http://thegadget.wordpress.com/apa-itu-blog/ dituliskan bahwa 

blog sudah diperkenalkan sejak 1997. Blog atau weblog adalah 

spesies baru yang tumbuh cepat di alam maya. Pada dasarnya ada 

dua kategori blog, yakni blog berdasarkan catatan sehari-hari 

seperti diary, dan blog yang berdasar suatu topik tertentu. Untuk 

jenis terakhir ini biasanya dijadikan alat tukar pikiran antar sesama 

blogger. Jangkauan tema yang dibicarakan blog memang beragam, 

seperti halnya tema-tema yang biasa kita tulis di mailing list (milis). 

Sekarang ini blog terus berkembang menjadi video blog. Orang 

sering menyebutnya VBlog yang didalamnya penuh dengan video 

yang diunggah ke youtube.com. Lebih dikenal dengan istilah 

youtuber. Orang yang menyimpan videonya di youtube. 

Blog memadukan komputer dan kebiasaan menulis di 

buku harian, juga penampilan sebuah blog sering diperbaharui 

secara rutin. Bahkan ada yang memperbaharuinya dalam hitungan 

http://www.budiputra.com/
http://thegadget.wordpress.com/apa-itu-blog/
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jam, ditampilkan secara kronologis dan siap diakses serta 

dikomentari siapa saja, dan kapan saja.  

Memiliki blog seperti memiliki situs sendiri dengan kendali 

berita di tanganmu. Tak ada sensor, tetapi tetap 

bertanggungjawab, inilah etika ngeblog.  Satu hal yang 

menyenangkan dari sebuah weblog adalah seperti mempunyai 

halaman editorial sendiri. Kamu dapat menulis apa pun yang 

diinginkan, dan orang yang mempunyai minat sama akan 

meresponnya dengan segera. Itulah dunia blog yang membuatmu 

menjadi seorang blogger yang dikenal banyak orang bila kamu 

sering menulis setiap hari. Kamu menjadi blogger ternama. 

Perkembangan blog memang sangat cepat, dan itu diikuti 

pula oleh para blogger yang memiliki lebih dari satu blog di 

internet. Dengan beragam keindahan dan ekspresi para pemiliknya. 

Tapi, keindahan blog tidak hanya terletak pada keragaman ekspresi 

pemiliknya. Kekuatan lain yang lebih dahsyat justru terletak pada 

kemampuannya membangun komunitas. Siapa yang mampu 

berkolaborasi dengan blogger lainnya, maka dia akan mampu 

membangun komunitas blogger. 
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Para pemilik blog umumnya tergabung dalam kerumunan 

positif sesuai minat dan orientasi. Satu blogger biasanya akan 

membuat link kepada blog milik orang lain, membentuk sebuah 

jaring-jaring gagasan, dan pengetahuan yang kaya. Di situlah 

akhirnya para blogger saling gaul, dan memperkenalkan diri. 

Mereka mampu membuat komunitas blogger yang saling 

melengkapi seperti komunitas blogger bekasi yang berbasis wilayah 

di  http://bloggerbekasi.com. Tahun 2010, komunitas blogger 

bekasi ini mendapatkan penghargaan dari panitia pesta blogger 

sebagai komunitas blog berbasis wilayah terbaik di Indonesia. 

Banyak blogger terkenal berkumpul di komunitas ini, dan memberi 

warna dalam perkembangan komunitas blogger yang tergabung 

dalam idblognetwork. Tak heran bila mereka akhirnya mampu 

membiayai dirinya sendiri setelah bergabung di komunitas blogger 

nusantara yang diprakasai oleh http://idblognetwork.com. 

Komunitas blogger kini terus berkembang menjadi 

relawan TIK Indonesia yang baru-baru ini mengadakan festival TIK 

di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Relawan TIK dari berbagai 

daerah datang di acara ini. Kegiatannya bisa dilihat di 

http://relawantik.or.id. Relawan TIK Indonesia bekerjasama dengan 

Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi 

Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pemerintah 

http://bloggerbekasi.com/
http://idblognetwork.com/
http://relawantik.or.id/
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Provinsi Aceh, menyelenggarakan Festival TIK pada 19 September 

2017 dengan mengusung Tema “ Literasi Internet, Pilar Ekonomi 

dan Pariwisata Digital Indonesia ”. Festival TIK 2017 sebagai ajang 

silaturahmi, koordinasi, kolaborasi dan kerjasama antara 

Akademisi, Bisnis, Komunitas dan Pemerintah yang dikemas dalam 

bentuk Pameran, Demo Layanan dan Aplikasi Informatika, Seminar 

Nasional, Workshop, Pergelaran Budaya serta Musyawarah 

Nasional Relawan TIK Indonesia. 
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BAB III 

Apakah Makanan Penting Seorang Blogger? 

Membuat blog di internet itu perkara mudah. Dengan 

hanya memencet tombol keyboard dan mengklik mouse beberapa 

kali, maka dalam hitungan menit blog pribadimu sudah jadi dan 

memeriahkan dunia maya. Masalahnya justru muncul dan terjadi 

pada saat kamu sudah memiliki blog. Mengisinya dengan tulisan-

tulisan yang kreatif, bermanfaat, menarik, aktual, inspiratif, dan 

menghibur. 

 Untuk bisa menjadikan blog yang kita buat menjadi blog 

hebat dan menarik minat, dibutuhkan sebuah “makanan” nikmat 

agar memikat. Memikat para pembaca untuk berinteraksi 

dengannya lalu memberikan komentar tentang  tulisan itu. Bisa 

isinya mencaci, dan bisa pula isinya memuji. Tergantung dari apa 

yang dituliskan. Makanan nikmat itu akan kamu dapatkan dari 

banyak membaca dan menggali informasi yang ada di depan mata. 

Lebih banyaklah membaca agar kamu mampu menulis dan banyak 

menggali informasi sendiri dengan rajin silahturahim ke blogger 

lainnya agar tulisanmu aktual dan tidak “jadul”. 
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Membaca dan menulis adalah dua sisi kepingan uang 

logam yang tidak bisa dipisahkan.  Oleh karena itu makanan 

penting bagi seorang blogger agar mampu menulis 

adalah MEMBACA, dan mampu menggali INFORMASI-nya sendiri 

yang unik. Tanpa membaca, seorang blogger mustahil mampu 

menulis di blog yang sudah kamu buat.  

Membaca bukan hanya sekedar dari buku. Membaca bisa 

diperoleh dari mana saja. Bisa dari dunia nyata, bisa dari dunia 

maya atau internet, dan bisa juga dari dunia mimpi yang 

menjadikan tulisanmu menjadi cerita fiksi yang menarik, inspiratif, 

dan kreatif.  Karena itu, faktor membaca sangat penting digeluti 

agar seorang blogger agar tidak menjadi seperti “katak di bawah 

tempurung”. 

Seorang blogger harus mampu mengolah informasi dari 

tiga dunia (maya, nyata, mimpi) yang berada dalam alam pikirannya 

menjadi bacaan yang menarik bagi para blogger atau pembaca 

lainnya. Tulisannya terasa hidup dan bernyawa karena diperoleh 

dari hasil membaca secara mendalam. Bukan hanya rekaan atau 

rekayasa yang tak bermakna, tetapi ada dalam kehidupan nyata 

manusia sehingga fakta dan data jelas terlihat, dan tidak sekedar 
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asal tulis. Semua tulisannya itu dapat dipertanggungjawabkan dan 

bukan plagiarisme. 

Bila kamu sudah membaca, maka kesulitan-kesulitanmu 

dalam mengisi blog akan berubah menjadi keajaiban yang akan 

menghantarkanmu menjadi blogger andal di era global. 

Menjadikan dirimu sebagai manusia Indonesia yang religius, 

cerdas, bermanfaat, mandiri, berkarakter, berbudaya, dan 

kompetitif di era global. 

Dari proses membaca itulah kamu juga bisa menceritakan 

suka duka dalam mengelola blog, memberikan informasi 

bagaimana mengelola blog dan memanfaatkannya menjadi 

kegiatan kewirausahaan dengan membuka toko online misalnya, 

menghasilkan tulisan yang kreatif dari hasil tulisanmu sendiri yang 

unik, lalu membuat para penerbit buku “termehek-mehek”untuk 

berlomba menerbitkan karya tulismu yang keren itu. “Wow!!! 

Kamu memang Blogger Hebat!”, begitu puji mereka, dan 

membuatmu serasa tak percaya bahwa blog dapat menghasilkan. 

Berpikirlah positif tentang blog dan jadilah blogger 

terkenal atau ternama yang kreatif dengan mengembangkan selalu 

kreativitas  manulis dari gaya menulismu sendiri. Kembangkan 
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terus potensi yang ada dalam dirimu dengan banyak membaca, dan 

menggali informasi darimana saja sebanyak-banyaknya. Tanpa 

kamu sadari, bila kamu komitmen dalam menulis, kamu akan 

menjadi produsen pengetahuan. 

Bila itu kamu lakukan setiap hari, maka kamu tak menemui 

kesulitan dalam menulis, karena selalu saja ada ide muncul untuk 

bahan tulisanmu. Pelajari benar blog-blog orang terkenal dan 

populer di dunia. Lalu pahami benar 6 pilar kunci blog (Publishable, 

Findable, Sosial, Viral, Syndicatable, Linkable) yang dapat kamu 

dapatkan dari buku pengayaan “Yuk Kita Ngeblog!” karangan 

penulis untuk siswa SMP atau kamu bisa mendapatkannya di blog 

penulis yang telah banyak dikunjungi para blogger dari penjuru 

nusantara dan dunia di http://wijayalabs.com. Berbagi ilmu lewat 

blog ternyata sangat menyenangkan. Banyak orang mengenal kita 

dari blog yang kita kelola dengan baik. Penulis sering bertemu 

dengan para pembaca blog setia di wijayalabs.com dan mereka 

berterima kasih setelah membaca tulisan-tulisan yang ada di 

dalamnya. Tentu sebagai blogger yang menulisnya sangat senang 

sekali. Ternyata apa yang dituliskan di blog bermanfaat untuk 

pembaca. 

http://wijayalabs.com/
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Gambar 6. Blog Omjay di http://wijayalabs.com 

Makanan penting seorang blogger harus tertanam dalam 

dirimu agar mampu membuat blog kreatif yang mempesona. Baik 

itu di blogspot.com, wordpress.com, blogdetik.com maupun 

tempat membuat blog gratis lainnya. Kamu pun bisa menulis di 

blog keroyokan (bersama) seperti bloggerbekasi.com, 

kompasiana.com, dan lain-lain. Kamupun menjadi mampu 

memberikan resep jitu dalam menulis di blog. Turut membuat 

orang membaca karya tulismu yang berisi dan bermakna. 

http://wijayalabs.com/
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Merekapun menjadi tercerahkan dari apa yang dibacanya. Literasi 

TIK terus berkembang melalui blog yang dikelola dengan baik. 

 

Gambar 7. Blog omjay di http://kompasiana.com 

http://kompasiana.com/
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Gambar 8. Blog Omjay di http://blogdetik.com 

Ketika kamu mampu berbagi pengalaman dan 

pengetahuan setiap harinya, menguasai dasar-dasar Hypertext 

Markup Language (HTML), mengerti dasar-dasar desain web lalu 

mampu pula berkolaborasi dengan teman-teman blogger lainnya, 

maka kamu akan menjadi seorang blogger terkenal di era global. 

http://blogdetik.com/
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Gambar 9. Omjay terpilih sebagai guru paling ngeblog 
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BAB IV 

Maukah Kamu Menjadi Blogger Ternama? 

 

Itulah sebuah pertanyaan yang penulis tujukan untuk diri 

sendiri dan juga teman-teman blogger semua. Sebab tidak mudah 

menjadi blogger terkenal di era global sekarang ini. Diperlukan 

keterampilan menulis, teknik fotografi/video, dan juga jiwa 

kewirausahaan agar mampu mengembangkan kreativitas menulis 

yang tidak hanya berada pada ranah maya, tetapi juga ranah nyata. 

Mas Radityadika yang dijuluki si kambing jantan itu adalah 

salah satu contoh nyata blogger ternama dn terkenal di era global. 

Beliau adalah sosok anak muda yang mampu menjadi blogger 

selebritis dari kenarsisannya yang konyol dan dituliskan terus 

menerus dengan penuh komitmen dan konsistensi. Membuat 

blognya unik dan digemari oleh anak-anak muda negeri ini. 

Membuka blog Radityadika akan membuatmu tertawa-tawa sendiri 

di depan komputer dan membuatmu  terhibur dari kreativitas 

menulisnya yang dahsyat dan konyol itu. Kamu pun bisa 

mengunjunginya blog di http://radityadika.com. Belakangan ini, 

Mas Raditya Dika lebih banyak mengeluarkan video blog atau vblog 

http://radityadika.com/
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dan menjadi youtuber. Tulisannya di blog banyak yang sudah 

difilmkan dan dia sendiri menjadi produsernya. Judul film terakhir 

yang penulis tonton adalah Hangout. Sebuah film komedi karya 

mas Raditya Dika.  

 

Gambar 10. http://radityadika.com  

Tulisan-tulisan  mas Raditya Dika  yang awalnya hanya 

sebuah banyolan bocah gemblung bin edan itu menjadi  cerita yang 

menghibur diri para pembaca setianya. Membuat daya tarik 

tersendiri dan membawa produser film jatuh hati dengan karakter 

si kambing jantan yang lucu itu untuk dijadikan sebuah film remaja 

masa kini. Inilah sebuah fenomena nyata, bila kamu konsisten dan 

memiliki komitmen yang tinggi dalam mengelola blog  yang  

http://radityadika.com/
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bermanfaat untuk orang lain, maka kamu akan mendapatkan cek 

mundur yang akan didapatkan beberapa tahun kemudian. Menulis 

dan terus menulis, lalu perhatikan apa yang terjadi. 

Hal itu telah penulis juga alami sendiri dan merasakan 

ketika blog penulis di http://wijayalabs.wordpress.com terpilih 

oleh dewan juri dan mendapatkan juara pertama lomba blog di 

tingkat nasional dari Pusat Bahasa yang diselenggarakan oleh Balai 

Bahasa Bandung. Juga terpilihnya naskah buku Yuk Kita Ngeblog! 

Untuk siswa SMP, menjadi pemenang pertama buku pengayaan 

pusat perbukuan Depdiknas tahun 2009. 

 

Gambar 11. blog omjay di http://wijayalabs.wordpress.com  

http://wijayalabs.wordpress.com/
http://wijayalabs.wordpress.com/
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Mas Radityadika telah menginspirasi anak muda negeri ini 

untuk ikut ngeblog dengan gaya uniknya sendiri dan membuat kita 

memberikan apresiasi dari apa yang telah dilakukannya. Dari iseng 

ngeblog lalu jadi buku yang mengocok perut pembacanya. Dari 

buku yang laku keras itu lalu jadi artis film dari karyanya sendiri. 

Membuat blogger yang malang itu menjadi blogger kaya secara 

financial yang didapatkannya dari royalty buku dan juga bayaran 

selebritis yang mahal itu. Blogger lucu itu, tiba-tiba menjadi 

jutawan kaya dari hasil ngeblog di dunia maya.  

Dunia maya adalah dunia yang tak pernah tidur, karena 

online 24 jam. Menjadikan manusia yang berjauhan jarak menjadi 

serasa dekat karena terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. 

Mereka pun menjadi makhluk sosial yang saling berbagi. Berbagi 

apa-apa yang dialami, dan berbagi apa-apa yang disukai dan 

dikuasai. Tak peduli dengan hasil yang didapatkan, karena niatnya 

hanya berbagi dan saling mempromosikan diri.  

Salah satu manfaat penting dari nge-blog adalah 

mencegah manusia dari pikun pada usia tua. Karena nge-blog 

membutuhkan proses mengingat kembali sesuatu yang pernah dia 

alami sebelumnya, dan mengungkapkannya kembali dalam bentuk 

tulisan. Orang yang rajin mengingat sesuatu dan menceritakannya 

kembali, biasanya dia tidak akan kena dementia pada usia lanjut. 
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Hal itu sudah dibuktikan oleh para blogger senior yang sudah 

berusia lanjut. 

Karena itu tak salah kalau penulis mengatakan bila blogger 

ternama itu  adalah makhluk narsis dan egois. Sebab mereka 

memiliki motivasi yang tinggi dalam menulis dan menampilkan 

dirinya lebih hebat dari para artis di dunia nyata. Lalu mereka pun 

menjadi egois yang positif karena terus berkreativitas agar 

tulisannya dapat menghibur dan bermanfaat untuk semua orang. 

Nampaknya, enam pilar kunci blog yang pernah penulis tuliskan 

dalam buku “yuk kita ngeblog” harus dikuasai dengan baik oleh 

para blogger terkenal itu, yaitu pusblishable, findable, social, viral, 

sindicable, dan linkable. Sudahkah kamu menguasainya? 
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Gambar 12. Film Komedi Karya Raditya Dika 
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BAB V 

Apakah Syarat-Syarat Agar Menjadi Blogger Ternama? 

Dunia blog di tanah air dari tahun ke tahun semakin ramai 

penduduknya. Para blogger baru bermunculan setiap harinya. 

Entah sudah berapa juta blog yang ditampung penyedia jasa 

layanan blog: blogger, wordpress, dan lain-lain.  

Ada hal paling mendasar yang harus dilakukan ketika 

membuat blog. Terkadang, seseorang menjadi blogger hanya 

sekedar mendapat tugas dari guru di sekolah atau hanya iseng dan 

coba-coba saja tanpa adanya persiapan. Padahal persiapan itu 

penting agar tindakan yang dilakukan itu terlaksana dengan baik 

dan sesuai harapan. 

Melalui tulisan ini, penulis mengajak untuk mewujudkan 

mimpimu menjadi blogger yang andal dan berkualitas di era global 

sekarang ini. Adapun syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjadi 

blogger andal versi penulis adalah 

1. Peka 



Menjadi Blogger Ternama dengan Keterampilan Menulis 

 

42 

Buku Pengayaan Literasi Keterampilan Menulis untuk SMP 

Kamu harus memiliki kepekaan yang besar terhadap situasi di 

sekelilingmu. Kamu bisa menyesuaikan diri dengan apa yang 

terjadi di lingkunganmu. Turut menuliskan apa yang terjadi di 

sekitarmu, dan mencarikan solusi. Kepekaan itu penting dimiliki 

oleh seorang blogger andal, sebab bila tidak peka, maka dirimu 

hanya hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak memperhatikan 

orang lain. 

2. Fleksibel 

Memiliki daya pikir yang lentur atau fleksibel sesuai dengan 

keadaan yang terjadi. Mampu berinteraksi dengan siapa saja 

walaupun berbeda pandangan. Baginya keragaman adalah 

sesuatu yang patut disyukuri dari potensi unik manusia. Blogger 

yang fleksibel sangat dibutuhkan di era global yang beragam. 

3. Kreativitas 

Memiliki ide dan kreativitas yang tinggi dalam mengelola blog. 

Berusaha untuk menciptakan sendiri, dan memiliki keunikan 

tersendiri. Orang kreatif biasanya unik, dan dia selalu berusaha 

untuk menciptakan sesuatu yang baru atau menyempurnakan 

yang sudah ada. Kreativitas adalah modal dasar dalam 

mengelola blog kamu agar dapat terupdate dengan baik. Banyak 
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blogger yang blognya penuh dengan sarang ”laba-laba” karena 

tak memiliki kreativitas. 

4. Suka dan Senang Menulis 

Suka dan senang menulis serta memiliki minat yang kuat dalam 

menulis di blog. Berupaya menggali informasinya sendiri 

sehingga menulis menjadi hobi. Ketika menulis itu 

menyenangkan, maka segudang prestasi akan didapat. Orang 

bisa menulis, karena dia rajin menulis. Adalah sebuah kesalahan 

kalau orang beranggapan kalau menulis itu adalah bakat. 

Menulis adalah sebuah keterampilan dan bukan bakat. 

5. Popularitas 

Mempunyai popularitas di antara sesama blogger dengan 

bergabung dalam komunitas blogger. Blogger yang terkenal tak 

pernah lepas dari yang namanya popularitas, dan itu dilaluinya 

dari sebuah proses interaksi sosial yang cukup panjang. Mampu 

menampilkan kenarsisannya yang unik. Hal itulah yang 

membuatnya populer di masyarakat. 

6. Religius 
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Percaya akan kebesaran Tuhan YME. Berusaha mengaitkan 

antara keimanan dan ketakwaan (imtak) serta ilmu 

pengetahuan dan teknologi (iptek) dalam tulisan-tulisannya 

secara seimbang. Senantiasa menjalankan perintah-Nya dan 

menjauhi larangan-Nya. Berusaha menjadi insan yang bertakwa. 

Memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur . 

7. Cerdas 

Memiliki otak yang encer dan mampu  menangkap apa yang 

diinginkan pembaca. Seorang blogger terkenal itu harus cerdas, 

sebab kecerdasannya akan segera berdampak kepada 

tulisannya yang menarik hati. Akan terlihat kecerdasannya 

dalam mengelola blog yang kreatif dan inovatif.  Mampu 

mengelola blognya dengan cerdas dan pada akhirnya 

menghasilkan secara financial. Blogger yang cerdas tak akan 

pernah kehilangan ide dalam menulis. 

8. Bermartabat 

Memiliki moral yang tinggi dan selalu menjunjung tinggi nilai 

kejujuran dan martabat bangsa. Baginya kejujuran adalah 

panglima. Plagiarisme berusaha ditinggalkannya dan mampu 

memegang martabat bangsa dengan baik. Bangsa kita adalah 
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bangsa yang sangat bermartabat dan oleh karenanya diperlukan 

pula seorang blogger andal yang bermartabat tinggi. Martabat 

bangsa harus dijaga oleh seorang blogger dengan menuliskan 

sesuatu yang bermanfaat bagi bangsanya. Karakternya 

terbangun karena watak yang bermartabat. 

9. Mandiri 

Berusaha bergantung kepada dirinya sendiri dalam menggali 

informasi dan mengembangkan kewirausahaan. Tidak 

bergantung kepada belas kasih orang lain. Baginya tangan di 

atas lebih mulia dari tangan di bawah. Seorang blogger ternama 

harus mandiri dan mampu membawa dirinya ke arah yang lebih 

baik. 

10. Kompetitif 

Mampu bersaing dan berkompetisi di di era global yang tak 

terbatas. Era globlisasi membuat batas negera seolah tiada lagi, 

Informasi dari luar begitu mudah kita dapatkan. Persaingan 

begitu ketat. Di sinilah dibutuhkan blogger andal yang mampu 

berkompetitif dengan blogger lainnya di era global sekarang ini 

yang terus berkembang. 
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BAB VI 

Apakah Senjata Seorang Blogger? 

Tahukah kamu senjata apa yang digunakan oleh seorang 

Blogger? Kalau kamu ingin tahu versi penulis, maka akan penulis 

beri tahu senjata apa yang dipakai oleh para blogger untuk 

mengirimkan informasi dan berkomunikasi di dalam blog 

pribadinya. 

 

Gambar 13. Ilustrasi Senjata Seorang Blogger 
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Kalau kamu pernah melihat tentara, maka senjata yang 

digunakannya adalah sebuah pistol. Pistol inilah yang digunakan 

untuk membela diri menghadapi musuh. Tetapi, kita bukan tentara, 

kita seorang blogger. Karena itu, senjata seorang blogger bukan 

pistol atau senjata api, tetapi senjata seorang blogger 

adalah menulis dengan hati.  

Untuk bisa menulis dengan hati, selain harus hati-hati dan 

jangan sampai ada orang yang sakit hati, ada beberapa 

perlengkapan yang kamu harus persiapkan dengan baik. Tahukah 

kamu apakah perlengkapan itu? Kalau mas Tukul Arwana dalam 

acara “Bukan Empat Mata” di televisi bilang “kembali ke 

laptop”, maka bagi seorang blogger laptop itu adalah perlengkapan 

terpenting dalam menyebarkan apa yang ditulisnya. 

Sebenarnya sih bisa saja pakai komputer PC atau pergi ke 

warnet, tapi kamu pasti kesulitan apabila harus berpergian. Belum 

tentu setiap daerah ada warnetnya, atau ada orang yang mau 

meminjamkan PC-nya. Oleh karenanya, bagi kamu yang telah 

memproklamirkan diri menjadi seorang blogger, ya usahakan 

punya laptop atau gadget lainnya yang mendukungmu selalu 

online di dunia maya. Bahkan sudah banyak smartphone berharga 

murah yang dapat digunakan untuk ngeblog. 
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Maukah penulis kasih tahu bagaimana caranya memiliki 

laptop atau gadget lainnya tanpa membeli dengan uang sendiri? 

Caranya mudah, ikutlah berbagai lomba menulis yang hadiahnya 

cukup besar. Dari hadiah itu kamu bisa beli laptop atau gadget 

lainnya yang kamu sukai.  

Penulis pernah merasakan mendapat hadiah dari lomba 

menulis. Waktu itu penulis meraih juara pertama lomba karya tulis 

ilmiah di tahun 2005 dengan judul Proses Pembelajaran Internet 

dalam Meningkatkan Imtak Siswa. Penulis mendapatkan hadiah 

uang yang cukup besar. Lalu uang itu penulis belikan laptop yang 

sekarang ini dipakai untuk memberikan informasi kepadamu. 

Menemani penulis menulis dengan hati. Mencatat segala 

pengalaman dari dunia nyata ke dunia maya. Karena itu, penulis 

sangat menyayangi laptopku ini. Merawatnya dan menjaganya 

dengan sepenuh hati. Alhamdulillah, di tahun 2017 ini penulis 

mendapatkan laptop lagi dari pemenang inovasi pembelajaran 

kemdikbud. 

Perlengkapan kedua setelah  punya  laptop adalah kamu 

harus punya akses internet. Sebab kalau kamu tak punya akses 

internet, bagaimana mungkin kamu akan menyebarkan tulisan 

kamu yang bagus itu?  
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Bisa juga sih ngenet di warung Internet (Warnet), tapi 

kalau kamu sedang berpergian dan tak ada warnet di lokasi, maka 

gigit jarilah kamu. Tak ada akses internet yang bisa kamu gunakan. 

Karenanya kamu bisa berlangganan internet mobile, yang bisa 

kamu “tenteng-tenteng” kemanapun kamu pergi. Alat yang 

bernama modem itu berpasangan dengan laptopmu. 

Kalau kamu punya laptop  edisi terbaru, yang kualitas 

teknologinya sudah oke banget, maka akses internet dapat 

menyatu dalam laptopmu, dengan cara tinggal berlangganan atau 

isi pulsa ngenet bila kamu mau berlangganan dengan cara ngirit. 

Sama halnya kamu mengisi pulsa handphone yang setiap bulannya 

mungkin akan menguras isi kantongmu.  

Alhamdulillah, penulis telah mampu membeli USB Modem 

lengkap dengan kartunya. Sehingga kemanapun penulis pergi selalu 

bisa menginformasikan apa yang dilihat dengan cepat, dan 

dikabarkan kepada dunia melalui blog penulis, atau jejaring sosial 

yang penulis ikuti seperti facebook, instagram, dan twitter. 

Tapi, ada lagi kelengkapan lainnya yang akan membuat 

tulisanmu menjadi lebih hidup. Kamu harus memiliki kamera digital 

untuk melengkapi tulisanmu agar lebih bernyawa lagi. Kamera 



Menjadi Blogger Ternama dengan Keterampilan Menulis 

 

50 

Buku Pengayaan Literasi Keterampilan Menulis untuk SMP 

membuat tulisanmu lebih hidup dengan fotomu sendiri. Meskipun 

mungkin hasil jepretanmu sendiri tak sebagus seorang fotografer 

profesional, setidaknya kamu juga jadi belajar tentang cara 

mengambil gambar yang baik, dan kamu bisa menguasai ilmu 

fotografi yang tidak semua orang bisa menguasainya. Selain itu, 

kemampuan mengolah video atau film sangat penting bagi seorang 

blogger agar blog yang dikelola tak melulu berisi teks, dan gambar. 

Oleh karena itu, senjata seorang blogger selain dia menulis 

dengan hatinya, ada kelengkapan lain yang  harus disiapkan. 

Punya laptop lengkap dengan modem internet mobilenya, dan juga 

sebuah kamera digital yang akan membuat tulisanmu menjadi 

semakin hidup. Kalau sudah begitu, yang kamu harus lakukan 

selanjutnya yaitu harus “gaul” karena seorang blogger andal harus 

gaul. Apalah artinya eksis dalam dunia maya, tapi kamu tidak eksis 

di dunia nyata. Kamu harus bisa menyatukan keduanya dan 

melakukannya dengan seimbang. 

Cobalah kamu lihat para blogger andal itu. Dengan senjata 

bloggernya mereka selalu gaul dalam dua dunia. Dunia nyata dan 

dunia maya. Mampu mengajak blogger lainnya untuk banyak 

memberi dan kau akan dapatkan keajaiban dari blog yang kamu 

kelola dengan baik. Jangan cepat frustasi atau putus asa, bila blog 
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yang kamu kelola sepi pengunjungnya. Itu artinya, senjatamu 

belum ampuh menyentuh hati para pembaca di dunia maya. 

Jangan Lekas Ngambek ya!, kalau ngambek blogmu akan berujung 

menjadi “sampah informasi”. 

Saat ini, dengan perkembangan teknologi informasi yang 

tiada henti, telah banyak dijual ponsel atau HP yang bisa dipakai 

untuk menulis di blog, mengupload foto dan video. Dengan ponsel 

tersebut dunia serasa dalam genggaman. Cukup dengan membawa 

sebuah ponsel atau HP kamu sudah bisa menjadi blogger ternama 

dengan keterampilan menulis. 
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BAB VII 

Apakah Kiat Sukses Seorang Blogger? 

Seseorang yang memiliki blog pribadi dan terkelola dengan 

baik di internet disebut blogger. Blogger di dunia maya banyak 

sekali orangnya. Namun hanya sedikit blogger yang mampu 

bertahan mengelola blog pribadinya. Rata-rata mereka akan 

mundur selangkah demi selangkah karena mereka menyerah tak 

sanggup lagi mengelola blog pribadinya secara baik dengan  

berbagai macam alasan. Kalaupun ada yang bertahan, blognya sepi 

pengunjung dan kurang banyak pembaca setianya. Pengunjungnya 

hanya 4L (lo lagi lo lagi). Mengapa itu sampai terjadi? 

Ada beberapa kiat khusus agar kamu sukses menjadi 

seorang blogger. Kiat-kiat sukses itu adalah: 

1. Perhatikan kontent dalam blog kamu, sebab “content is 

the king”. Ketika orang memutuskan untuk meng-klik blog 

yang kamu kelola, maka pastikan mereka mendapatkan 

informasi yang menarik dan bermanfaat buat pembaca. 

Syukur bila itu aktual dan inspiratif. Disinilah kamu harus 

fokus pada isi kontentmu. Apakah ingin menjadi blog 
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gado-gado atau mau menjadi blog khusus seperti blog 

foto, blog pendidikan, blog olahraga, dan lain-lain. 

2. Komitmen dan Konsisten. Kedua kata itu mudah 

diucapkan, tetapi tak semudah melaksanakannya. Kita 

terkadang komitmen dengan janji kita dalam mengelola 

blog, tetapi pekerjaan lain yang lebih seru terkadang 

membuat kita tak lagi komitmen. Kita mulai tidak 

konsisten dengan janji-janji kita sendiri dan pada akhirnya 

kita menjadi orang yang inskonsistensi. Kalau sudah begitu 

jangan harap anda sukses menjadi seorang blogger 

3. Perhatikan perlengkapan seorang blogger. Seorang 

blogger andal tak pernah lepas dari yang namanya 

kamera. Baik itu kamera saku maupun kamera profesional 

layaknya serang wartawan foto. Foto atau gambar sangat 

penting bagi seorang blogger untuk mendukung tulisannya 

menjadi lebih hidup. Bila tulisanmu bagus, dan didukung 

dengan foto hasil jepretanmu sendiri, maka akan semakin 

hiduplah tulisan yang kamu sharingkan. Jangan lupa pula 

untuk merawat laptopmu dengan baik, dan rawat baik-

baik pula perlengkapan koneksi internet mobile-mu. 

4. Bergaul dengan sesama blogger lainnya, sebab blogger 

yang kurang ‘gaul’ biasanya akan kurang di kenal. Untuk 

memperkenalkan diri kita perlu yang namanya komunitas 
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blogger atau melakukan blog walking saling memberikan 

tanggapan terhadap tulisan masing-masing. Bila kamu 

ingin sukses menjadi blogger, maka “gaul” itu penting. 

Bukan hanya gaul dalam dunia maya tetapi juga gaul 

dalam dunia nyata. 

5. Kuasai bahasa dengan baik. Bila kamu ingin sukses 

sebagai blogger, maka kuasai bahasa dengan baik, baik 

bahasa Indonesia maupun bahasa Internasional. Bila blog 

kamu itu sudah go internasional, maka kemampuan 

berbahasa khususnya bahasa Inggris menjadi wajib 

dikuasai oleh seorang blogger. Dengan keterampilan 

berbahasa inilah seorang blogger andal dapat bersaing di 

era global sekarang ini. 

6. Banyak membaca, dan banyak menulis. Karena kita harus 

melakukan proses penulisan, memberikan informasi 

kepada orang lain, maka mau tidak mau kamu harus 

banyak membaca untuk mendapatkan informasi yang 

sebanyak-banyaknya. Merangkai kata dengan baik supaya 

enak dibaca dan bermakna. Garing rasanya bila seorang 

blogger itu kurang membaca. Postingannya agak sedikit 

kurang berwawasan karena yang dituliskan hanya alam 

pikirannya saja. Sedangkan manusia itu perlu yang 
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namanya interaksi. Dari interaksi inilah terjadi 

proses connecting and sharing. 

7. Jangan “Copas”.  Usahakan sebisa mungkin tidak 

melakukan copy and paste tulisan orang lain. Bila itu 

terjadi, maka anda akan mendapatkan sangsi moral dari 

para blogger lainnya. Jadi usahakan sebisa mungkin agar 

tulisan yang anda buat bukan “copas” dari tulisan orang 

lain. Originalitas dan kreativitas menulis harus kamu miliki 

sesuai dengan minat dan bakat yang kamu sukai dan 

kuasai. 

8. Jangan ragu untuk belajar dengan blogger lainnya. 

Semakin banyak kamu belajar dengan blogger lainnya yang 

sudah sukses, maka semakin banyak pula pengetahuan 

dan pengalaman yang kamu dapatkan. Lalu katakan pada 

diri kamu sendiri untuk menulis setiap hari, dan 

mematuhinya.. 
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BAB VIII 

Sebuah Cerita dan Rahasia Blogger Sukses 

Ketika membaca majalah remaja HAI edisi no.5/xxxiv/1 

Februari 2010, penulis sangat memberikan apresiasi kepada para 

blogger sukses yang telah membuat blognya menjadi terkenal dan 

banyak dikunjungi oleh orang banyak. Kreativitas anak-anak muda 

jaman sekarang luar biasa, asal diberi jalur yang benar pasti mereka 

akan berprestasi. 

Apalagi setelah melihat blog milik Benazio Rizki Putra yang 

bisa dikatakan sebagai “the next Raditya Dika” karena blognya 

yang lucu abis dan banyak dikunjungi orang. Bahkan pernah sampai 

2000-an orang dalam sehari. Coba saja mampir ke 

blog http://www.benablog.com/  kamu akan dibuat tersenyum 

geli melihat kelakuan cowok kribo yang unik ini. Tapi itu dulu ketika 

dia masih sekolah. Sekarang ini penampilannya lebih ganteng 

dengan rambut yang lebih rapih. 

http://www.benablog.com/
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Gambar 13. http://www.benablog.com 

Bagi penulis blog ini adalah fenomena nyata, dimana 

ngeblog sudah mulai menjadi hobi anak muda jaman “cyber” 

sekarang ini. Di sanalah akan terlihat kreativitas mereka dalam 

arena tulis menulis. Mereka mampu membuat blognya semakin 

menarik dengan pernak-pernik blog yang unik. 

Dalam peringkat 10 besar blogger keren di majalah hai itu, 

ternyata ada terselip nama bena si makhluk unik ini dan merupakan 

http://www.benablog.com/
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blogger muda yang kreatif. Namun, dari kesepuluh blogger keren 

itu masih ada blogger termuda yaitu blognya 

jellyjellybeans.blogspot.com.  

Kalau kamu penasaran ingin melihat blog mereka, kamu 

bisa melihat langsung di internet. Kesepuluh daftar lengkap blogs 

yang ada di majalah hai itu adalah: 

1. dianarikasari.blogspot.co

m 

2. irmasenja.com 

3. dee-idea.blogspot.com 

4. sawali.info 

5. rahard.wordpress.com 

6. ndorokakung.com 

7. benablog.com 

8. amriawan.blogspot.com 

9. anangku.blogspot.com 

10. jellyjellybeans.blogspot.com

Kesepuluh nama blogger sukses dan keren itu bisa satu 

persatu kamu lihat langsung di internet secara online. Melihat 

kelebihan blog mereka dan berusaha untuk belajar dari mereka 

dalam mengelola blognya yang kreatif.  

Penulis akan bercerita singkat kepada teman-teman, 

sahabat baik yang mau membaca tulisan ini tanpa hati yang 

terpaksa, sebab bila kamu terpaksa atau sungkan, maka tulisan 

penulis menjadi tidak bernyawa dan tidak akan kamu temukan 

rahasia seorang blogger. Rahasia seorang blogger andal di era 

http://dianarikasari.blogspot.com/
http://dianarikasari.blogspot.com/
http://indonesiamatters.com/
http://dee-idea.blogspot.com/
http://sawali.info/
http://rahard.wordpress.com/
http://ndorokakung.blogspot.com/
http://benablog.com/
http://amriawan.blogspot.com/
http://anangku.blogspot.com/
http://jellyjellybeans.blogspot.com/
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global terletak pada kemampuan mereka bersaing dengan para 

blogger lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. 

Mampu bergaul dalam dunia maya maupun dunia nyata. Tidak 

sombong dan selalu mempererat tali persahabatan. 

Selain itu, rahasia blogger andal terletak pada content atau 

isi blognya yang unik karena ketajaman pikirannya membuat tulisan 

itu serasa bernyawa dan menarik untuk dibaca. Tulisannya keluar 

dari hatinya yang bersih dan tak menyimpan iri dan dengki. Baginya 

blog adalah media untuk berbagi, oleh karenanya dia selalu fokus 

dengan apa yang dibagikannya dan kepada siapa tulisannya dibuat. 

Ikut mengabarkan kepada dunia bahwa ada seorang blogger yang 

terus menerus menulis dengan konsisten setiap hari, dan 

menjadikannya menjadi terampil menulis.  

Dari terampil menulis itulah lahir dari dalam dirinya 

sebuah kreativitas untuk menulis dan menggali informasi dari apa 

yang dia rasakan, dan bukan mengikuti irama koran. Dia akan 

menulis beda dengan surat kabar yang terbit setiap hari 

memberikan informasi hari ini. 

Bagi seorang blogger,  informasi yang dilihatnya jauh lebih 

penting daripada berita di koran. Baginya, menggali informasi 
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sendiri membuatnya menjadi orang yang merdeka dan terbebas 

dari editan tim redaksi koran yang kadang menyakitkan. Tahukah 

kamu apa yang menyakitkan itu? Tulisanmu tak pernah dimuat, dan 

lalu dikembalikan kepadamu dengan berbagai alasan. 

Rahasia seorang blogger terkenal sebenarnya sederhana. 

Kamu harus menggali informasi sebanyak-banyaknya dari apa yang 

ada di matamu, dan yakinkan diri hanya kamu yang menuliskannya 

dengan gaya bahasa menulismu sendiri. Dengan tata bahasamu 

sendiri yang mampu mengikat makna. Blogger andal itu memiliki 

kemampuan mengikat makna dengan rangkaian kata-kata yang 

menunjukkan kecerdasan dan karakter penulisnya. 

Dalam blog pribadimu, ter-publish jelas apa yang kamu 

tuliskan dan berbeda dengan media arus utama. Kalau kamu 

konsisten, maka akan banyak orang yang menjadi pembaca 

setiamu. Selalu menunggu informasi apa yang akan kau sampaikan 

dan membuat mereka akhirnya berkomunikasi denganmu melalui 

tanggapan yang mereka ketikkan setelah mereka membaca 

tulisanmu yang mengagumkan itu. 

Kamu jadi raja atau ratu dalam blogmu sendiri, dan serasa 

menjadi pimpinan redaksi blogmu sendiri. Tak kalah gengsi dengan 
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pemimpin redaksi koran yang terkenal itu. Kamu gaji dirimu sendiri 

dengan beritamu, dan engkau dapatkan dolar dan rupiah dari 

perusahaan yang suka dengan tampilan blogmu yang ramai itu. 

Dengan pernak-pernik blog yang sederhana, dan selalu terupdate 

isinya. Oleh karena itu, biasakanlah menulis dengan penuh 

konsistensi dan komitmen yang tinggi. Blogger andal harus mampu 

memberikan contoh dan keteladanan. 

Jadikanlah blog pribadimu menjadi magnet kuat yang 

memiliki gelombang tarikan yang maha dahsyat sehingga mampu 

menyeret para blogger lainnya untuk membaca informasi yang 

kamu tuliskan, dan membuat mereka terpuaskan dengan tulisanmu 

itu yang setajam pedang. 

Rahasia seorang blogger terkenal sebenarnya mudah saja 

dlihat dan ditiru. Tapi sayangnya, minatmu tak cukup tinggi untuk 

mengembangkan blog pribadimu menjadi sebuah blog yang 

menjadi sumber mata air bagi blogger lain yang haus akan 

informasi. Karena itu, mari kita gali informasi sebanyak-banyaknya 

di dunia nyata dan kamu postingkan dalam dunia maya dengan 

gaya bahasa yang berbeda dari koran. Koran ya koran, akan tetap 

ada karena dikerjakan oleh orang profesional dan digaji.  
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Sedangkan blogger harus tetap eksis untuk 

menyeimbangkan informasi yang berimbang dari informasi yang 

ada di koran. Hanya blogger andal yang mampu melakukannya dan 

semoga saja engkaulah yang menjadi blogger andal itu. Turut 

memberikan informasi yang berimbang dari tulisanmu yang 

memikat hati. Membuat orang lain tercerahkan dari tulisanmu yang 

bermanfaat itu, karena dituliskan dengan hati. 

Rahasia seorang blogger bisa dengan mudah kamu 

temukan bila kamu telah memulainya dengan melakukan aktivitas 

ngeblog dengan niat berbagi dan sambil mempromosikan diri. 

Bergaul dengan komunitas blogger untuk mempererat tali 

silahturahim di antara sesama blogger dan memperhatikan etika 

ngeblog. Tanpa etika ngeblog serasa buta. 

Dengan keluarnya UU ITE 2008, membuat para blogger 

harus lebih berhati-hati dalam menuliskan apa yang akan 

dipostingkan. Berpikir sebelum memposting (Think Before Posting) 

adalah langkah yang sangat bijak. Salah satu pasal yang sedang 

ramai dibicarakan adalah UU ITE pasal 27 ayat 3 UU no. 11 tahun 

2008 tentang informasi dan traksaksi elektronik yang berbunyi: 

Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 
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Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki 

muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. 

Rahasia seorang blogger terletak pada kekuatan utama 

blog yaitu bisa mengungkapkan apapun sebebas-bebasnya, namun 

sekaligus merupakan titik terlemah karena ada tanggungjawab 

moral. Sehingga kode etik blogger seharusnya lebih merupakan 

gerakan moral dari blogger untuk menunjukkan itikad baik sebagai 

manusia  yang memiliki harkat dan martabat bukan dengan 

pembelengguan kebebasan dengan jeratan hukum. Oleh karenanya 

pelajari UU ITE 2008 secara lebih detail bila ingin menjadi blogger 

yang andal. Blogger yang andal adalah blogger yang mampu 

mengupdate dirinya mengikuti irama dunia yang selalu berubah. 

Hal itu dituliskannya dalam blog yang selalu terupdate dengan baik. 

Selain blog benablog.com, ada blog lainnya yang tak kalah 

keren. Blog ini dikelola oleh mas Amril Taufik Gobel. Mas Amril 

Taufik Gobel adalah salah satu contoh blogger yang telah pergi ke 

luar negeri dari hasil ngeblog. 

Penulis bertemu mas Amril Taufik Gobel ketika beliau 

mempresentasikan materinya. “Menulis, Blogging, dan Pergaulan 

Virtual.” Itulah judul materi yang dibawakannya dalam 
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acara Blogilicious fun Jakarta di gedung Telkom lantai 8 

Sisingamangaraja Jakarta Selatan. Bagi penulis, mas Amril adalah 

blogger yang memiliki keunikannya sendiri. Tak salah bila 

blog http://daengbattala.com terpilih menjadi blog favorit dalam 

idblognetwork.com dan berhak untuk jalan-jalan ke disneyland 

Hongkong, seperti yang dituliskannya di blog pribadinya. 

 

Gambar 14. http://daengbatta.com 

  Banyak ilmu ngeblog yang penulis dapatkan dari 

penasehat blogger Makassar, dan blogger bekasi ini. Terutama 

tentang bagaimana mendapatkan penghasilan tambahan dari hasil 

ngeblog. Tak salah, bila lelaki bertubuh montok ini tak pernah 

http://daengbattala.com/
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kekeringan ide dalam meng-update blognya. Hal itu semua 

terinspirasi dari  spirit berbagi penemu blog Wordpress yang 

dikaguminya. 

 Dengan jumlah pengguna blog lebih dari 10 juta orang, 

blog telah menjadi tempat tersendiri dalam kancah pergaulan 

antara blogger dan insan pers. Kini mereka memiliki status yang 

sama dengan jurnalis profesional, asalkan mereka mampu kreatif 

mengemas blognya secara mandiri. Hal itulah yang dilakukan oleh 

Mas Amril Taufik Gobel. Impiannya untuk keluar negeri dari hasil 

ngeblog pun berwujud nyata. Kini namanya terus melangit dan 

sejejer dengan blogger terkenal seperti Raditya Dika dan Priyadi. 

Bahkan untuk mengundang beliau menjadi nara sumber atau 

pembicara pun agak sulit karena padatnya jadwal blogger yang 

sudah menelurkan beberapa buku. Terakhir beliau membuat buku 

dengan judul NARSIS. Sebuah buku yang berisi tentang kumpulan 

cerpennya yang romantis. 

  Dalam lomba blog Internasional The Bob 2010, blog mas 

Amril, daengbattalla.com berhasil menjadi blog favorit katagori 

blog berbahasa Indonesia terbaik. Kini kiprah blogger yang kreatif 

ini terus mendapatkan job review dari idblognetwork, dan 

membuatnya semakin yakin bahwa blog memiliki keajaiban. 

http://daengbattala.com/
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Kejaiban yang akan ditemui dari mereka yang fokus menulis, dan 

meniatkan diri untuk berbagi kepada sesama serta menularkan 

virus kebaikan.  Yaitu berbagi semangat ngeblog agar kami bisa 

mengikuti jejaknya yang telah merasakan keajaiban ngeblog 

dengan pergi jalan-jalan ke luar negeri. Itulah hadiah bagi mereka 

yang fokus dan mau terus berbagi ilmu, dan pengalamannya.  
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BAB IX 

Blog dan Pendidikan Kewirausahaan 

Buat kamu yang sudah fokus untuk mengelola blog pribadi 

dengan baik, tentu akan berusaha menghiasi blog kamu itu dengan 

pernak pernik blog yang mempesona. Untuk mempelajari itu, 

banyak teman-teman blogger di dunia maya yang akan 

menolongmu, dan memberikan tutorial menambahkan pernak-

perniknya dalam blog mereka yang kreatif itu. Kamu pun bisa 

mencari informasinya melalui mesin pencari “Google”.  

Dengan pernak-pernik blog yang menarik, tentu akan 

membawa pembaca betah berlama-lama dalam blog kamu itu. Bila 

pengunjung blog kamu sudah mulai banyak, maka blog itu akan 

bisa digunakan untuk berwirausaha dan sebagai media untuk 

mencari penghasilan tambahan. 

Namun untuk bisa mencapainya, diperlukan konten-

konten yang kreatif di dalam blogmu itu. Ingatlah pesan mas 

Wicaksono, “content is the king!”. Sebagus-bagusnya desain blog 

yang kamu buat, bila kontentnya minim, dan apalagi tidak pernah 

diupdate, maka jangan berharap akan ada pengunjung yang datang 

menengok blog kamu yang cantik itu. 
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A. Blog Media Efektif Dalam Promosi 

Bila kamu telah fokus dan memahami benar pernak-pernik 

blog, untuk menghiasi blog kamu, maka mulailah sesuatu yang unik 

dalam blogmu itu, sehingga lambat laun, blog yang kamu kelola itu 

menghasilkan dari sisi finansial. Menambah uang jajan sekolah dari 

hasil ngeblog. Membuat orang tuamu tersenyum karena kamu 

adalah anak yang kreatif dan mandiri. 

Tanpa disadari, bila kamu aktif ngeblog, sebenarnya kamu 

sedang membangun sebuah wirausaha yang mandiri. Kamu bisa 

menjadikan blog sebagai media promosi dari produk yang kamu 

tawarkan kepada khalayak ramai online 24 jam. Bisa penawaran 

berbentuk barang, dan bisa juga penawaran berbentuk jasa yang 

nyaris tanpa modal. Semua itu akan terwujud bila kamu serius dan 

fokus dalam mengelola blog kamu menjadi menghasilkan uang. 

Contoh nyata dialami oleh teman penulis, Bunda Pipiet 

Senja. Beliau sangat produktif sekali menulis, baik di blog 

pribadinya maupun di blog keroyokan kompasiana. Kamu bisa 

membaca tulisannya dan melihat blog Bunda pipiet Senja di 

http://www.pipietsenja.net/.  
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Karya tulisnya yang berupa novel dan cerpen sudah 

ratusan banyaknya, dan itu dipublikasikannya melalui blog beliau 

dan juga di blog https://www.kompasiana.com/pipietsenja . Buku 

baru beliau yang sangat memotivasi penulis adalah ”orang bilang 

aku teroris” (perjalanan menyebar virus menulis) yang telah 

tersebar di toko buku gramedia di seluruh Indonesia, dan toko buku 

lainnya. 

 

Gambar 15. http://www.pipietsenja.net/ 

http://www.pipietsenja.net/
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Gambar 16. https://www.kompasiana.com/pipietsenja 

Promosi buku di blog juga dialami oleh teman baik penulis 

lainnya. Komarudin Ibnu Mikam, seorang WTS – (Writer Trainer 

Speaker) dari Babelan Bekasi telah banyak menerbitkan karya 

tulisnya yang berupa buku dari hasil ngeblog. Judul buku karya-

karya beliau yaitu ; 

1. Novel Intelijen SOA (luxima) 

2. Sekuntum Cinta Untuk Istriku (GIP) 

3. Prahara Buddenovsky (GIP) 
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4. Dinda Izinkan Aku Melamarmu (KBP) 

5. Sabar, Kunci Sukses Karir Gemilang (Dian rakyat) 

6. Nasroon, Kisah Sufi Kantoran (dian rakyat) 

7. Merit Yuk! (qultum media) 

8. Rahasia dan Keutamaan Jumat (qultum media) 

9. Surga Untuk Sahabat (khalil) 

10. Kisah 10 Abdullah (khalil) 

Kalau kamu penasaran dan ingin berkenalan dengan 

beliau, kamu bisa melihat blog mas komar. Buku karya beliau 

banyak yang telah menjadi Best Seller dan beberapa kali dicetak 

ulang.Bahkan beliau sudah bisa membeli mobil baru dari hasil 

royalty buku.  
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Gambar 17. http://komaribnumikam.wordpress.com    

 

B. Blog Bisa Mengurangi Pengangguran Terdidik 

Kompas, Jumat 20 November 2016  memberitakan 

bahwa Jumlah penganggur terdidik, khususnya lulusan perguruan 

tinggi, sudah sangat mencemaskan karena angkanya terus 

meningkat. Untuk mengatasi persoalan ini, pendidikan 

kewirausahaan sejak dini bisa menjadi solusi dan terbukti ampuh di 

banyak negara. Blog bisa menjadi salah satu solusinya. 

Penulis  sangat bersetuju sekali dengan solusi yang 

ditawarkan bahwa pendidikan kewirausahaan harus ditanamkan 

sejak dini kepada anak-anak. Mereka harus terbiasa mencoba 

untuk berwirausaha sehingga ketika mereka lulus dari sekolah, 

dapat menciptakan lapangan kerjanya sendiri dan tidak bergantung 

kepada lowongan mencari pekerjaan. Sebab selama ini, kurikulum 

kita masih belum memasukkan pendidikan kewirausahaan ini 

dalam materi pembelajaran.  

Bila saja sekolah-sekolah kita mengajarkan ilmu menulis 

dengan baik, penulis yakin akan banyak penulis-penulis muda yang 

http://komaribnumikam.wordpress.com/
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/11/20/03183290/jumlah.penganggur.terdidik.mencemaskan..
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hebat dan berbakat. Masalahnya, ilmu menulis itu tidak diajarkan 

secara praktik tetapi hanya teoritis sehingga banyak siswa yang 

belum bisa menulis walaupun menulis ada dalam kurikulum 

sekolah.   

 

Gambar 18. Foto Penulis Bersama Bapak K Usman dan Mas Kurnia 

Penulis  banyak belajar dari bapak K Usman dan mas 

Kurnia (dua orang juri penulisan naskah buku pengayaan Pusbuk 

Depdiknas) yang pernah penulis wawancarai ketika menjadi finalis 

penulisan naskah buku pengayaan tingkat SMP. Mereka sangat 

komitmen dalam bidang tulis menulis. Mereka tidak mencari 

pekerjaan, malah pekerjaan yang akhirnya mendatangi mereka.  
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Banyak tokoh yang hidupnya sukses hanya dari tulis 

menulis, dan tidak mencari pekerjaan menjadi pegawai. Orang-

orang seperti ini adalah orang-orang yang jiwa entreprenershipnya 

sudah terjaga ketika mereka masih duduk di bangku sekolah, 

sehingga ketika melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya 

tinggal mengembangkannya saja. Falsafah hidup mereka adalah 

menulis untuk hidup, dan hidup untuk menulis. 

Adanya blog di internet, sebenarnya bisa melatih 

kreativitas menulis seseorang, dan mengembangkan jiwa 

kewirausahaan. Melatih mental mereka menjadi entreprenership 

dalam pengelolan blog yang kreatif. Juga mengembangkan 

kreativitas menulis mereka. 

Penulis menjadi teringat ejekan teman sendiri yang tak 

selesai kuliah tapi sukses secara financial dalam hidupnya. 

Omongannya masih penulis ingat, “Buat apa kamu kuliah kalau 

setelah sarjana, cuma cari pekerjaan. Banyak loh orang-orang 

sukses tanpa ijazah.”, Begitulah kata teman penulis. 

Teman penulis  itu memang orang hebat. Ketika dia 

memutuskan untuk menjadi pengusaha, dan berhenti kuliah. Dia 

benar-benar belajar ilmu kewirausahaan dan mengembangkannya 
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hanya lewat blog yang dulu tak dilirik orang. Alhamdulillah, karena 

fokus dan kerja cerdas, maka dia kini sukses sebagai pengusaha. 

Bahkan anak buahnya yang bekerja di perusahaannya banyak yang 

sudah bergelar Doktor. Mereka bekerja dan mengabdi di 

perusahaan milik teman penulis itu yang bukan sarjana.  

Blog bisa dimanfaatkan untuk menjadikan peserta didik 

mengembangkan diri dan memiliki jiwa kewirausahaan. Membuat 

blog yang awalnya kosong, lalu menjadi terisi dengan tulisan-tulisan 

yang menarik, dan hasil tulisannya bisa menghasilkan secara 

finansial.  

Semua itu melalui proses yang panjang dan tidak sekali 

jadi. Itulah pengalaman yang penulis alami ketika membangun blog 

kewirausahaan. Dari blog yang awalnya gratisan, lalu kemudian 

memberanikan diri untuk mengelola blog profesional. Membuat 

segalanya berubah dan duniapun serasa indah. Bahkan teman 

penulis yang bernama mas Eko, membuka usaha bisnisnya melalui 

blog sebagai media promosinya. 

Tak salah kiranya, pada tahun 2011, blog mas eko 

mendapatkan penghargaan tingkat nasional sebagai blogprenur 
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terbaik dalam acara on-off (dulu namanya pesta blogger) di 

pertemuan para blogger yang sangat meriah. 

 

Gambar 19. Blog http://cimart.blogspot.com/ 

Peserta didik seharusnya telah diajarkan pendidikan 

kewirausahaan di sekolah. Mungkin bisa disisipkan sebagai mata 

pelajaran pengayaan dalam semua mata pelajaran sehingga bila 

kelak mereka lulus, mental mereka tidak lagi bermental pegawai, 

tetapi mental mereka adalah mental pengusaha. Mental yang telah 

siap menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri dari potensi unik 

http://cimart.blogspot.com/
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yang dia kuasai dan sukai. Seperti tokoh-tokoh muda yang sukses 

dan memulai karirnya dari nol dan bukan bertitel sarjana. Kamu 

bisa lihat sejarah perjuangan hidup mereka di buku-buku motivasi 

atau mencarinya di internet. Banyak sekali pengalaman yang 

mereka tuliskan.       

Blog bukan hanya mengajarkan peserta didik untuk 

bermental pengusaha, tetapi juga mampu untuk melakukan 

inovasi. Blog mengundang kita untuk melakukan inovasi dan 

berkreasi bukan hanya dalam bidang tulis menulis tetapi juga 

promosi. Blog memang dahsyat luar biasa. Rasakan keajaiban blog 

dari rezeki yang akan mengiringinya bila kamu rajin ngeblog dan 

banyak belajar dari blog milik orang lain.  

Sebagai guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), 

penulis tidak hanya mengajarkan kepada para peserta didik untuk 

membuat blog, tetapi mengelolanya secara berkesinambungan. 

Membuat blog yang dikelolanya itu menjadi semakin menarik 

dengan tulisan, gambar, dan animasi yang kreatif.  Oleh karenanya, 

penulis tidak hanya mengajari mereka program microsoft office, 

tetapi juga program-program photoshop, corel draw, macromedia 

flash dan pemrograman web dengan HTML. Bila itu semua sudah 

mereka kuasai, tinggal memperlancar ilmu keterampilan menulis 
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saja. Sebab cara paling efektif untuk bisa terampil menulis ya harus 

rajin menulis. Seperti halnya kita terampil mengendarai sepeda. 

Oleh karenanya, di sekolah SMP dibuka mata pelajaran 

MULOK (muatan Lokal)  jurnalistik dan fotografi. Di MULOK ini 

mereka diajarkan bagaimana menggali informasi dari apa yang 

dilihat, dibaca, didengar, diraba, dan dirasakan dalam alam 

sekitarnya sehingga menghasilkan sebuah tulisan yang menggoda.  

Standar Kelulusan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

SMP yaitu: (1) Memahami fungsi dan proses kerja berbagai 

peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang ditopang oleh 

sikap cermat dan menghargai Hak Atas Kekayaan Intelektual .(2) 

Menggunakan perangkat pengolah kata, pengolah angka, pembuat 

grafis dan pembuat presentasi dengan variasi tabel, grafik, gambar 

dan diagram untuk menghasilkan informasi (3) Memahami prinsip 

dasar Internet/intranet dan menggunakannya untuk memperoleh 

informasi, berkomunikasi dan bertukar informasi. 

Banyak blog peserta didik yang sudah mulai menghasilkan 

secara sosial dan finansial seperti blognya kak Aya yang rajin 

menulis di blognya. Tulisannya banyak dimuat di berbagai majalah 

dan surat kabar terkenal. Bahkan sempat pula ikut magang di 
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Kompas Gramedia dalam kelompok muda Kompas yang tersebar di 

seluruh tanah air. Kamu mau ikut magang di kantor kompas? 

 

Gambar 20. http://ayaelectro.wordpress.com 

Blog dan pendidikan kewirausahaan jelas sangat penting 

dikuasai oleh para siswa untuk dipelajari agar mampu 

mengembangkan diri menjadi seorang entreprenership unggul. 

Para siswa itu perlu dibekali dengan keterampilan menulis dan juga 

ilmu kewirausahaan sehingga bila nanti mereka ingin mencari 

penghasilan tambahan, blog bisa menjadi media jitu untuk 

http://ayaelectro.wordpress.com/
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mempromosikan produk mereka. Melatih ”feeling” mereka dalam 

berbisnis yang diawali dari hobi menjadi hoki. Seperti raja 

microsoft Bill Gates yang super kaya dan terkenal itu. Atau seperti 

Matt Mullenweg si penemu blog wordpress yang kreatif itu. 

Banyak sekali para blogger terkenal yang memulai 

bisnisnya dari blog gratisan terlebih dahulu, lalu seiring berjalannya 

waktu, mereka akhirnya mengarahkan blog mereka ke dalam blog 

profesional karena kepercayaan customer atau pelanggan yang 

semakin meningkat. Contohnya adalah blog tokobagus.com (OLX) 

atau berniaga.com. 

Begitu banyak peluang usaha yang bisa dipromosikan 

melalui blog. Namun masih sedikit para blogger yang 

memanfaatkannya karena minimnya kreativitas dalam berbisnis 

atau berwirausaha. Hal ini juga dikarenakan,   blogger ngeblog rata-

rata hanya ingin berbagi saja, dan melupakan sisi promosi. Mereka 

lebih asyik menulis dan mengganggap bahwa blog hanya sebagai 

sarana untuk melatih keterampilan menulis dan berbagi saja. 

Padahal, kebermanfaatan blog sangat banyak sekali. Hanya 

blogger-blogger kreatiflah yang bisa menangkap peluang itu. 

Mengelola blognya dengan baik dan menjadikannya blogger 
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terkenal di era global. Era yang mendunia dan terus berkembang 

seiring dengan kemajuan jaman. 

Dengan menjadi blogger terkenal, kamu ditantang untuk 

berjiwa pengusaha, membangun jaringan bisnis, dan menyusunnya 

secara sitematis dengan penuh kreativitas. Bila kamu bersabar, dan 

terus menerus belajar memperbaiki diri, baik dari sisi penampilan, 

keterampilan, maupun kecerdasan, maka kamu akan menjadi 

blogger terkenal di era global.  

Seperti teman penulis, mas eko yang sukses dalam 

bekerja, berbisnis, dan juga menulis dengan judul bukunya ”Pak 

Dhe Ngeblog” yang terkenal itu.  
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Gambar 21. Blog http://ekoshp.com  

http://ekoshp.com/
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Gambar 22. Blog http://eshape.blogspot.com/ 

Bangsa ini masih kekurangan pengusaha, jadi wajar saja 

masih banyak yang bermental pegawai. Celakanya sekolah-sekolah 

kita belum siap menciptakan pengusaha-pengusaha muda yang 

mampu mengembangkan peluang untuk menciptakan lapangan 

pekerjaan baru yang kreatif, dan bukan mencari lapangan 

pekerjaan. Itulah sebuah diskusi yang pernah penulis lakukan 

dengan seorang pengusaha komputer yang sukses bernama mas 

Rawi. Kamu bisa melihat blog mas Rawi di 

http://eshape.blogspot.com/
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http://rawiwahyudiono.wordpress.com dan 

http://www.prakom.com /news.php .  

 

Gambar 23 

http://rawiwahyudiono.wordpress.com/ 

http://rawiwahyudiono.wordpress.com/
http://rawiwahyudiono.wordpress.com/
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Gambar 24 

http://www.prakom.com/news.php 

Menurut Mas Rawi, ”pengusaha tidak bisa dicetak dengan 

pendidikan formal saja tapi yang lebih penting adalah pendidikan 

mental agar tumbuh semangat hidup mandiri. Soalnya seorang 

pengusaha itu menghidupi diri dengan resiko sangat tinggi. Dia bisa 

makmur, dia bisa hancur lebur jadi bubur, karena akibat 

aktivitasnya sendiri”. Dia bisa untung besar, tapi juga rugi besar. 

http://www.prakom.com/news.php
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Mas Rawi merasa yakin bila mental berdikari dijunjung 

tinggi maka jalan menuju pengusaha/wirausaha terbuka luas 

dengan sendirinya. ”Celakanya orang tua sekarang lebih 

memanjakan anak: apa-apa dikasih, apa-apa disubsidi, kalau 

diserahin mengelola perusahaan sebentar juga sudah ewes-ewes, 

hehehe, begitulah kata mas Rawi yang suka humor ini bicara sambil 

tertawa milik almarhum pelawak Basuki. 

Untuk bisa bermental pengusaha, sebaiknya sedari kecil 

(SD) anak-anak harus sebanyak mungkin dikenalkan dengan dunia 

kreatif. Bahkan semua pelajaran diusahakan diajarkan dengan cara-

cara yang kreatif.  

Pendidikan kreatif akan merangsang tumbuhnya daya 

inspiratif yang besar dalam diri seseorang, yang pada akhirnya lebih 

menjadikan mereka sebagai seorang pencipta, baik pencipta 

produk dan/atau pencipta kerja. Industri kreatif pun menjadi 

berkembang pesat. Teman penulis, Prof. Nurtjahjadi yang mengajar 

di salah satu perguruan tinggi di Malaysia pernah menuliskan 

pengalamannya waktu sekolah di bawah ini. 
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Gambar 25 

http://ekonomi.kompasiana.com/2010/01/06/dari-ternak-puyuh-

sampai-ternak-rumah/ 

http://ekonomi.kompasiana.com/2010/01/06/dari-ternak-puyuh-sampai-ternak-rumah/
http://ekonomi.kompasiana.com/2010/01/06/dari-ternak-puyuh-sampai-ternak-rumah/
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Gambar 26 http://ekonomi.kompasiana.com/2010/01/06/9-

tips-wirausaha/ 

Ada juga yang memberikan komentar seperti di bawah ini dalam 

blog penulis di kompasiana: 

Om Jay, saat ini masih banyak orang tua yang memiliki 

pemikiran yang konvensional yang menganggap jadi pegawai 

masih lebih bagus dari pada berwiraswasta. Pemikiran orang tua 

yang seperti itu selalu ditanamkan ke pikiran sang anak, yang 

secara otomatis pasti masuk di pikiran anak tersebut, kecuali anak-

http://ekonomi.kompasiana.com/2010/01/06/9-tips-wirausaha/
http://ekonomi.kompasiana.com/2010/01/06/9-tips-wirausaha/
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anak yang memiliki bakat alami untuk berpikir lebih luas dan 

kreatif.  

Bisa kita bayangkan, 2 orang tua bisa mempengaruhi 

pikiran minimal 1 anak, bagaimana kalau anaknya 5, maka bisa 

saja semua berpikiran seperti pola pikir orang tua mereka. Jadi 

menurut penulis, selain di lingkungan pendidikan formal (sekolah), 

di lingkungan orang tua juga harus disosialisasikan bahwa 

berwiraswasta itu sama baiknya dgn menjadi pegawai, bahkan bisa 

jauh lebih baik lagi. Begitulah pemikiran penulis penulis.  



Menjadi Blogger Ternama dengan Keterampilan Menulis 

 

90 

Buku Pengayaan Literasi Keterampilan Menulis untuk SMP 

 

BAB X 

Membuka Toko Online Melalui Blog 

Siapa bilang blog tidak menghasilkan uang? Banyak sekali 

kita lihat di dunia maya toko-toko online bersileweran menawarkan 

produknya. Ada yang bermodalkan besar dan bahkan ada yang 

nyaris tanpa modal. Mereka menawarkan barangnya melalui blog-

blog gratis yang dikelola secara kreatif dan dengan modal yang 

sedikit. Membuat orang tertarik untuk membeli barang itu dan 

mentransferkan sejumlah uang ke rekening pemilik blog atas dasar 

kepercayaan. Inilah bisnis online yang selama ini melanda para 

blogger terkenal di era global. 

Komunikasi dan saling berinteraksi jual beli pun terjadi 

tanpa harus bertatap muka. Jauhnya jarak tak menjadi masalah 

untuk mereka menjual barang dagangannya. Setelah order diterima 

dan barang dipesan, maka mulailah pedagang tanpa modal itu 

membeli barangnya ke agen dan lalu mengirimkannya ke pemesan 

yang telah memesan barangya setelah mentransferkan sejumlah 

uang. Terjadilah transaksi, “ada uang, ada barang”. Sekarang ini 

kita bisa dengan mudah memesan barang di tokopedia atau 

bukalapak. 
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Membuka toko online melalui blog memang kelihatannya 

mudah. Namun mengelolanya dengan kreativitas yang tinggi bukan 

perkara mudah. dibutuhkan stratetegi pemasaran atau marketing 

yang jitu agar orang tertarik membeli barang itu. Seolah-olah 

mereka melihatnya secara langsung. Mempercayai dengan 

sepenuh hati kalau barang yang dipesannya berkualitas baik. Azas 

saling percaya harus dijunjung tinggi. Bila tidak, maka transaksi 

berikutnya sudah tidak ada lagi, karena kepercayaan konsumen 

atau pelanggan sudah luntur. 

Itulah fenomena nyata, perdagangan yang terjadi dalam 

dunia maya. Konsumen yang tak memiliki waktu banyak untuk ke 

toko atau supermarket, tinggal mengetikkan alamat url toko online 

itu lalu mengklik mouse dan memilih pesanan yang diminta. 

Terjadilah proses transaksi antara pembeli dengan penjual dan 

pembelipun merasa puas karena pesanan langsung di antar ke 

tempat pembeli berada. Inilah bisnis di dunia maya yang mulai 

banyak dilirik oleh banyak orang. 

Nampaknya enak sekali bila kita mengelola toko online 

seperti ini. Menunggu datangnya pembeli yang antusias memesan 

barang kita. Apalagi bila yang memesan barang itu banyak, tentu 

akan menghasilkan keuntungan atau laba yang cukup lumayan. Di 
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situlah “feeling” bisnismu akan bermain. Jiwa kewirausahaanmu 

akan tertantang. Kamupun akan menjadi seorang pengusaha muda 

yang sukses. 

Dalam membeli buku terbaru, penulis cukup berkunjung 

ke blog toko buku itu. Lalu penulis memesannya dan terjadilah 

transaksi online. Tak berapa lama kemudian ada email konfirmasi 

dari penjual dan mereka akan mengantarkan barangnya ke tempat 

penulis besok. Penulis pun menunggu barang itu diantar, dan uang 

pembayaran harga buku bisa dibayar langsung pada saat barang 

dikirimkan ke penulis, dan tak perlu transfer lewat bank. Enak sekali 

bukan??? Kamu bisa melihat contohnya di blog kutukutubuku.com 

atau bukukita.com. 

Kemudahan membeli buku dengan mereka yang tak punya 

banyak waktu pergi keluar sungguh sangat memudahkan. Mereka 

bisa membeli buku tanpa harus pergi ke toko buku yang jaraknya 

memakan waktu. Belum lagi adanya kemacetan di jalan yang 

membuat kita stress. Itulah contoh salah satu bisnis online melalui 

blog yang menggiurkan. 

Sekarang tinggal kamu sendirilah yang memikirkan. Bisnis 

apa yang cocok kamu kembangkan melalui blog gratisan itu. Tetapi 
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saran penulis, bila uangmu sudah cukup, lebih baik toko online yang 

kamu kelola jangan pakai blog gratisan ya. Soalnya gengsi rasanya 

sama customer/pelanggan kalau bisnis yang nilainya jutaan itu kok 

masih pakai blog gratisan. “Apa kata dunia!” 

 

Gambar 27. Contoh toko buku online di 

http://www.bukukita.com/ 

BAB XI 

Mari Membuat Buku dari Hasil Nge-Blog! 

Penulis teringat dengan buku Mas Raditya dika dari hasil 

ngeblognya yang fokus dengan ngocol atau komedi.  Ternyata 

respon pembaca begitu tinggi, dan jadilah buku kambing jantan 
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yang ngocol itu disukai banyak orang. Sebagai guru di sekolah, 

penulis pun turut menikmati buku ngocol ini yang memiliki 

kreativitas tinggi. Bahkan respon pembaca berkembang terus dan 

memikat hati dunia film untuk menjadikan buku itu sebuah film 

yang layak untuk ditonton sebagai sarana hiburan. Penulis bukunya 

akhirnya ikut terhanyut menjadi selebritis. 

Penulis menyarankan kepada para blogger mulailah 

mencantumkan nama dan foto aslimu agar memudahkan kita 

dalam bersilahturahim nantinya bila kopi darat di dunia nyata. 

Kalaupun harus menuliskan nama maya seperti penulis sendiri, 

“Omjay”, hal itu merupakan sarana saja agar penulis lebih dekat 

dengan pembaca. Bukankah kita harus menjadi diri kita sendiri? 

Terus terang, penulis banyak belajar dari para blogger 

yang mencantumkan nama aslinya. Mereka tidak pernah 

mencantum foto orang lain, tidak pernah pula menulis dengan 

nama orang lain. Itulah yang membuat mereka besar dan menjadi 

tokoh panutan di masyarakat. Secara tidak langsung mereka telah 

memberikan kita contoh tauladan yang baik bahwa dengan menulis 

setiap hari dan menggunakan nama asli akan menarik penerbit 

untuk menghubungi mereka. Semoga saja langkah sukses mereka 

membuat buku bisa dijadikan contoh dalam hidup kita. 
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“Iseng Ngeblog, Ehh…. Hasilkan Buku” 

Penulis sangat bergembira ketika mendapatkan kiriman 

langsung Majalah Cerdas dari teman penulis, Mas Johan Wahyudi 

yang berasal dari Sragen Jawa Tengah. Setelah di buka dan dibaca 

isinya, ternyata di sana ada hasil wawancara penulis dengan redaksi 

Majalah Cerdas.  

Dalam wawancara itu, penulis secara kebetulan 

mengenakan seragam komunitas blogger bekasi (be-blog), Wah 

kayaknya gagah banget tuh pakai kaos be-blog! (hehehehe, Narsis 

on). 
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Gambar 28. Penulis di Majalah Cerdas Surabaya 

Sebenarnya penulis juga tak menyangka akan 

mendapatkan wawancara dari redaksi majalah pendidikan “Cerdas” 

yang berkantor di Surabaya. Pada saat itu, setelah para pemenang 

sayembara naskah buku pengayaan 2009 dikumpulkan oleh kepala 

Pusat Perbukuan, Dr. Sugijanto, kami mengadakan acara pentas 

seni, dimana para pemenang diminta untuk memberikan potensi 

uniknya dalam panggung pentas seni itu. Ada yang menyanyi, 

menari, ada yang baca puisi, ada yang bermain drama, dan ada juga 

yang melawak. Pokoknya malam itu kami benar-benar happy 

karena baru saja mendapatkan hadiah berupa uang cash dari Pusat 

Perbukuan Depdiknas di Hotel Mega Anggrek Jakarta. Malam itu, 

kami semua merasakan menjadi jutawan kaya dan Orang Kaya Baru 

(OKB). Sebuah penghasilan terbesar yang pernah penulis terima 

seumur hidup. 

Semenjak mendapatkan penghargaan itu, penulis tidak 

pernah berhenti menulis setiap harinya melalui blog, dan lahirlah 

beberapa buku hasil karya penulis dari hasil ngeblog yang 

diterbitkan oleh penerbit indeks. Buku itu telah tersebar luas di 

seluruh toko buku di Indonesia, dan bisa dipesan juga secara online 

melalui blog http://kutukutubuku.com, atau http://bukukita.com.  

http://kutukutubuku.com/
http://bukukita.com/
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Gambar 29. Buku-buku Karya Penulis yang diterbitkan dari hasil 

ngeblog 

Berkat ngeblog setiap hari, tak terasa sudah 10 buah buku 

penulis terbitkan, dan akan terus bertambah seiring dengan 

rajinnya penulis di blog pribadi maupun keroyokan yang dikelola 

secara profesional. 

Berikut ini beberapa alasan orang untuk ngeblog yang 

penulis dapatkan:  

1. Ngeblog untuk tempat berbagi.  

Mungkin selama ini kita tidak pernah merasakan bahwa 

kita sudah sangat banyak menerima dari orang-orang di sekeliling 

kita, termasuk dari internet. Setiap kali mengakses internet, kita 

menerima beragam informasi dari jutaan orang di seluruh dunia 

baik itu tulisan, lagu-lagu, gambar ataupun foto maupun video.  
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Untuk itu sudah saatnya kita membayarnya dengan sedikit 

berbagi dengan masyarakat dunia lewat tulisan-tulisan di blog. Hal 

inilah yang menjadi alasan utama penulis untuk ngeblog karena 

bisa berbagi dan belajar untuk memulai suatu interaksi sosial satu 

dengan yang lain. Dengan ngeblog penulis bisa saling berbagi 

cerita, pengalaman, pengetahuan dan pandangan-pandangan 

tentang berbagai macam topik yang akan menciptakan suatu 

jalinan afiliasi. Komentar yang masuk pada postingan diblog 

ataupun komentar kita pada blog orang lain memperlihatkan 

indahnya berbagi pengalaman, pengetahuan, bahkan berbagi 

kepedulian.  

2. Representasi Diri.  

Blog dapat dimanfaatkan sebagai representasi pandangan-

pandangan penulis tentang sesuatu masalah. Pandangan-

pandangan penulis itu dapat direkam dan dimasukkan ke dalam 

blog dengan cara penulis menuliskannya. Itulah bentuk konkret 

representasi diri.  

3. Inkubator.  

Seringkali dalam membuat tulisan, seorang blogger  

cenderung berpanjang-panjang dan agak detail. Tapi tidak jarang 

pada awalnya tulisan tersebut berasal dari tulisan yang singkat. 

Penulisan singkat di blog dimaksudkan sebagai ruang 

mengendapkan naskah. Ketika tulisan singkat tersebut 
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mendapatkan komentar beragam sudut pandang, penulisnya 

memiliki kesempatan untuk menyempur-nakannya berdasarkan 

ide-ide yang diberikan lewat komentar.  

4. Ngeblog sebagai proses pembelajaran dan berlatih menulis.  

Ngeblog merupakan media yang tepat untuk 

mengekspresikan gagasan ataupun ide yang kita miliki. Aktivitas 

menulis blog merupakan proses belajar. Penulis yang awalnya sama 

sekali tidak percaya diri untuk mulai ngeblog, karena merasa tidak 

berbakat menulis, ketika memaksakan diri untuk terus ngeblog, 

maka ide-ide itu terus mengalir dan keluarlah suatu tulisan yang 

dibaca banyak orang.  

5. Ngeblog untuk menjalin dan memperbanyak 

teman/relasi/persahabatan.  

Ngeblog merupakan wadah sosialisasi karena dengan 

ngeblog kita bisa mendapat teman baru. Dengan mengunjungi blog 

orang lain atau dikenal dengan istilah blog walking, kemudian 

memberikan komentar berarti kita belajar mengungkapkan 

pendapat, menerima pendapat orang lain dan memahami orang 

lain. Dengan ngeblog kita bisa menemukan bahwa ternyata dunia 

tak sesempit yang diperkirakan. Tak terbayang sebelumnya kalau 

ternyata blog bisa memperbanyak kuantitas dan kualitas 

pertemanan. Tak heran bila banyak sekali komunitas blogger 
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terbentuk di nusantara yang indah ini.  

6. Ngeblog untuk mencari tambahan penghasilan.  

Banyak yang pada awalnya berpikiran ngeblog untuk 

mencari uang tambahan dan ini bisa dilakukan lewat blog. Misalnya 

dengan menjadi publisher Google Adsense atau situs PPC (Pay Per 

Click) lokal seperti Kumpul Blogger, AdsenseCamp, Adspeedy, dan 

masih banyak lagi.  

7. Buku.  

Sudah banyak blogger yang berhasil menerbitkan buku 

dari hasil ngeblog bahkan sudah difilmkan seperti blog kambing 

jantan. Postingan-postingan yang menarik dan memiliki nilai jual 

tidak tertutup untuk dilirik penerbit dan dibukukan. 

8. Promosi.  

Blog bisa dijadikan media promosi tentang berbagai hal 

yang sedang dilakukan, menjual barang, mengampanyekan 

beberapa kegiatan, dan lain-lain. 

    Alasan-alasan yang penulis kemukakan di atas memang 

jumlahnya belum seribu satu seperti judul tulisan ini. Tapi penulis 

tidak bermaksud membohongi kamu untuk ngeblog dengan banyak 

alasan. Jika kamu sudah merasa mantap dengan beberapa alasan di 

atas, penulis yakin kamu bisa mulai ngeblog. , Selanjutnya kamu 

sendirilah yang nantinya menambahkan alasan-alasan untuk 

ngeblog.  
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  Ngeblog memang bukan untuk semua orang, karenanya 

ngebloglah agar kamu berbeda dengan orang kebanyakan. Hanya 

mereka yang benar-benar berkomitmen dan memiliki gairah 

menulis yang menganggap blog sebagai salah satu media yang 

mampu menampung hasrat untuk menulis.  

Dalam wawancara itu, redaksi majalah cerdas bertanya 

kepada penulis bagaimana perasaannya meraih pemenang pertama 

penulisan buku pengayaan keterampilan untuk siswa SMP di 

tingkat nasional yang berjudul “Yuk Kita Nge-Blog!”. Tentu saja 

penulis jawab bahwa sekarang ini sedang menangis dalam 

kebahagiaan. Karena terus terang, penulis tak pernah menduga 

kalau hasil dari ngeblog yang semula iseng, ternyata bisa 

menghasilkan naskah buku yang telah diperiksa oleh pusat 

perbukuan Depdiknas di tahun 2009 dan mendapatkan pemenang 

pertama. Penulis pulang bawa uang Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh 

Juta Rupiah). Saya pun menangis dalam kebahagiaan. Ternyata 

menulis di blog bukan pekerjaan yang sia-sia. Pesan Omjay, “Jadilah 

blogger ternama dengan keterampilan menulis”. 
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