Panduan Membuat Blog bagi Pemula
dengan Blogger.com
I. Pengantar
Blog atau weblog adalah tren gaya hidup digital yang kian berkembang, hari demi hari. Marc
Andersen, orang pertama yang berhasil membuat blog. Dan Justin Hall yang pada Januari 1994
mempelopori blog pribadi. Di Internet, blog disediakan gratis untuk siapa saja. Termasuk desain,
hosting hingga berbagai fungsi tambahan yang mempermanis tampilan blog. Gratis dan mudah
diaplikasikan.
Berikut ini adalah asumsi yang digunakan sebelum Anda mulai membuat blog:
− Anda sudah memiliki account e-mail.
− Anda terkoneksi dengan Internet saat mengerjakan blog.
− Anda bisa menggunakan program Notepad atau text editor lain.
− Anda paham istilah dan penggunaan copy atau paste.
Terakhir, sediakan bahan-bahan terlebih dahulu untuk memudahkan pengerjaannya.Misalnya fotofoto, tulisan yang pernah Anda buat sebelumnya, daftar alamat blog atau situs yang hendak Anda
pasang dan tentu saja, nama blog Anda kelak. Ingat, semua panduan di sini bersifat mendasar.
Segala variasi dan pengembangan bisa Anda lakukan sendiri kemudian dengan sumber lain di
Internwt yang sudah banyak tersedia. Jangan ragu saling kontak sesama blogger (pemilik blog),
semua blogger pasti bersedia share ilmunya.
Contoh-contoh blog gratisan milik anak atau keluarga bisa Anda lihat di
http://binarnajla.blogspot.com, http://singakecil.blogspot.com, http://blogcinta.blogspot.com, dan
masih banyak lainnya. Blog dapat dibuat dengan fasilitas gratis.
II. Membuat Account
•

LANGKAH KE-1 (GETTING STARTED)

Silahkan anda kunjungi website www.blogger.com
Kemudian klik Create Your Blog Now!. Akan muncul sebuah halaman berisi form seperti form
pendaftaran e-mail. Isi semua kolom yang ada, dan klik Continue.
•

LANGKAH KE-2 (CREATE AN ACCOUNT)

Setelah page terbuka, silahkan anda klik CREATE AN ACCOUNT setelah anda klik, maka akan
muncul form untuk mengisikan nama dan password. Silahkan isi dan anda harus selalu ingat
username dan password yang anda isikan.
Jangan lupa untuk menceklist Term of service agreement.
Kemudian klik tombol panah "Continue" untuk melanjutkan ke langkah ke-3

•

LANGKAH KE-3 (NAME YOUR BLOG)

Bagian ini sangat penting, karena nama dari blog anda nantinya akan menjadi sebuah keyword.
TIPS: agar blog anda mudah terindex oleh search engine(mesin pencari), maka alangkah lebih
bagusnya jika anda membuat sebuah kesamaan antara addres dan name dari blog anda!
Sekarang klik tombol panah ORANGE"Continue" untuk melanjutkan ke langkah ke-4
•

LANGKAH KE-4 (CHOOSE YOUR BLOG TEMLATE)

Sekarang anda haya tinggal selangkah lagi untuk mempunyai webblog buatan sendiri!!!
Disini anda ditujukan untuk memilih warna dan bentuk dari web anda. Silahkan pilih sesuai dengan
topic dan selera anda.
OK jika anda sudah selesai memilih template, sekarang kita akan lanjut ke langkah berikutnya.
Sekarang klik tombol panah ORANGE"Continue" untuk melanjutkan ke langkah ke-5
•

LANGKAH KE-5 (GENERATE YOUR BLOG)

Sekarang blogger akan menciptakan blog anda. Setelah blog selesai dibuat, maka di browser anda
akan ada tulisan "Your Blog Has Beeb Created" Klik start Posting untuk untuk membuat
artikel/tulisan pertamamu.
Sekarang Isikan Judul artikel kamu pada kolom tile, dan tulis isi dari artikelmu di bawahnya

III. Mengisi Blog
Langkah:
− Pertama, login www.blogger.com.
− Masukkan username serta password.
− Kemudian klik New Post untuk mengisi blog Anda.
Halaman untuk memasukkan posting baru:
− Ketikkan judul dan isinya pada kolom yang tersedia, dan gunakan tombol-tombol di bagian atas
kolom isi posting atau gunakan perintah tombol yang tertulis di bagian bawah kolom posting.
Misalnya untuk menebalkan huruf, member link pada sebuah kata dan lain sebagainya.
Maka Anda kini sudah memiliki blog.
− Setelah membuat blog dan memposting tulisan, curhat, puisi dan cerpen serta diari Anda,
cobalah tiga hari kemudian cek blog Anda di http://technorati.com/search, pakai kata kunci
nama Anda atau link Anda seperti http://kolom-mario.blogspot.com (pemakaian http://.. ini
perlu untuk membentuk link). Apabila masih belum muncul di technorati.com, berarti ada
setting-an blog Anda yg perlu diperbaiki. Ikuti petunjuk sbb:
 Log-in ke http://blogger.com dan masukkan id dan password seperti biasa;
 Klik judul blog Anda;
 Klik "setting", trus klik "publishing"

 Di bagian paling bawah ada menu "notify weblogs.com" pilih "yes".
 Klik "Save Settings" dan "republish". Selesai.
Jangan lupa, menu "comments" dibikin buat publik supaya orang mudah memberi komentar.
Caranya:
Klik "Setting", trus klik "comments". Di "settings comments" ini ada berbagai pilihan, pilih
sbb:
 Comments --> pilih "show";
 Who can comment? --> pilih "anyone";
 Comments default for comments --> pilih "New Posts have comments"
 Backlinks --> show
 Show comment in pop up window? --> pilih "yes"
 Show Word verification for comments? --> pilih "yes"
 Enable comment moderation? --> pilih "no"
 Show profile images on comments? -->pilih "yes"
 comment notification address --> isi dg email anda.
 Terakhir, klik "Save Settings" dan "Republish". Selesai.
IV. Mengedit Desain atau Template
Setelah blog Anda selesai, mungkin Anda ingin untuk mengganti desainnya. Ada banyak template
atau desain blog yang tersedia di Internet gratis. Salah satu yang hendak kita gunakan dalam modul
ini adalah desain dari http://bloggertemplates.blogspot.com/.
Caranya:
− Pertama, login ke www.blogger.com.
− Masukkan username serta password.
− Kemudian klik Change Setting.
− Buka http://blogger-templates.blogspot.com/ (Situs yang menyediakan template atau desain
gratis blog.)
− Pilih desain yang Anda inginkan dengan meng-klik arsip per bulan yang ada di seblah kanan.
− Dalam hal ini kita gunakan desain Sunflower sebagai contoh.
− Klik Get the Code pada bagian bawah gambar desain Sunflower. Akan muncul sebuah hlaman
berisi kode desain Sunflower.
Tampilan saat men-download template atau desain:
− Klik Select all pada bagian bawah kolom yang berisi kode desain tersebut.
− Kemudan klik kanan pada teks yang sudah tersorot, dan klik Copy.
− Sementara itu, buka dan login www.blogger.com di window yang lain.
− Klik change setting, dan klik Template. Pada window yang Template terbuka ini, sorot semua
yang ada di dalam kolom dan delete.
− Kemudan klik Paste, dilanjutkan dengan klik tombol berwarna oranye di bagian bawah.
Halaman untuk mengubah Template pada Blogger.com.:
− tunggu hingga proses upload selesai. Kemudian klik tombol Republish Entire Blog.

− Lihat hasilnya dengan mengklik tombol Open in New Window pada halaman setelah Republish
Entire Blog.
− Tentukan bagian mana saja yang hendak Anda ubah. Caranya, masuk kembali ke bagian
Template pada Blogger.com dan cari bagian yang hendak diganti, kemudian klik tombol oranye
di bagian bawah.
Jangan takut mencoba-coba. Toh, Anda bisa memulainya sejak awal dengan cepat
sekarang.
V. Memberi Fasilitas Tag Board, Hit Counter dan Link Manager
Agar menarik, berikan beberapa fasilitas dalam blog Anda. Misalnya tag board atau papan pesan
bagi pengunjung blog Anda, hit counter untuk melihat jumlah pengunjung, serta link manager
untuk mengatur daftar link Contoh tag board, hit counter dan link manager. Kita akan
menggunakan tag board, hit counter dan link manager dari sebuah situs yang sama untuk
memudahkan penerapaannya.
Pertama, kita coba memasang tag board:
− Buka www.shouthuns.com, kemudian klik Register.
Setelah terbuka halaman awal Shouthuns.com.
− Isi semua kolom dalam form pendaftaran, dan klik tombol Register Now!
− Login ke e-mail Anda, dan buka e-mail dari Shouthuns.Com yang subject “SHOUTHUNS Registration Detail [Don't Reply]”
Membuat E-mail notifikasi dari Shouthuns.com:
− Klik link yang tersedia di e-mail tersebut. Atau buka Shouthuns.com, kemudian klik menu
Activate.
− Login ke Shouthuns.Com lagi, dan klik Shout Box di menu sebelah kiri.
− Klik Get HTML code di bagian atas.
− Pilih semua teks yang ada dengan meng-klik tomboh di bawah kolom.
Mengambil kode HTML di Shouthuns.com.:
− Sementara itu, buka dan login www.blogger.com di window yang lain.
− Klik change setting, dan klik Template.
− Pada window yang Template ini, paste-kan kode HTML yang diperoleh dari Shouthuns.com,
pada bagian yang Anda kehendaki.
− Klik tombol berwarna oranye di bagian bawah.
− Dan tunggu hingga proses upload selesai. Kemudian klik tombol Republish.
− Klik tombol Republish entire blog, untuk menyimpan semua hasil editing template.
− Lihat hasilnya dengan mengklik tombol Open in New Window pada halaman setelah Republish.
− Jika Anda hendak membalas message yang masuk, login-lah ke www.shouthuns.com.
− Klik Tag Board di menu sebelah kiri dan pilih menu Edit & Reply di sebelah atas.
Halaman untuk menjawab pesan yang masuk pada tag board Anda.
Kedua, kita coba memasang hit counter:
− Buka www.shouthuns.com, dan login.
− Klik menu Hit Counter di sebelah kiri.

−
−
−
−
−

lik Get HTML code di bagian atas.
Pilih semua teks yang ada dengan meng-klik tomboh di bawah kolom.
Sementara itu, buka dan login www.blogger.com di window yang lain.
Klik change setting, dan klik Template.
Pada window yang Template ini, paste-kan kode HTML yang diperoleh dari Shouthuns.com di
bagian yang Anda inginkan.
Setiap selesai meng-edit template atau desain, klik tombol orange ini.
− Klik tombol berwarna oranye di bagian bawah.
− Dan tunggu hingga proses upload selesai. Kemudian klik tombol Republish.
− Lihat hasilnya dengan mengklik tombol Open in New Window pada halaman setelah Republish.
Ketiga, memasang link manager.
− Buka www.shouthuns.com, dan login.
− Klik menu Link Manager di sebelah kiri.
− lik Get HTML code di bagian atas.
− Pilih semua teks yang ada dengan meng-klik tomboh di bawah kolom.
− Sementara itu, buka dan login www.blogger.com di window yang lain.
− Klik change setting, dan klik Template.
− Pada window yang Template ini, paste-kan kode HTML yang diperoleh dari Shouthuns.com di
bagian ynag Anda inginkan.
− Klik tombol berwarna oranye di bagian bawah.
− Dan tunggu hingga proses upload selesai. Kemudian klik tombol Republish.
− Lihat hasilnya dengan mengklik tombol Open in New Window pada halaman setelah Republish.
Tag board, hit counter dan link manager bisa di-edit desainnya dengan login ke Shouthuns.com dan
memilih Setting di setiap menu.
Misalnya hendak mengedit tag board, caranya:
− Login ke Shouthuns.Com lagi, dan klik Shout Box di menu sebelah kiri.
− Klik Setting di bagian atas.
− Ubahlah bagian-bagian yang Anda inginkan. Dan klik Update Your Setting.
Halaman untuk mengedit setting.
− Langkah-langkah editing ini bisa Anda lakukan untuk mengatur link manager dan hit counter.
VI. Meletakkan Gambar
Salah satu kesulitan yang sering dialami oleh pemilik blog -terutama yang gratisan adalah
meletakkan gambar ke dalam blog. Ok, akan kita coba, tentu saja dengan cara sederhana dan gratis.
− Pertama, buka situs www.photobucket.com.
− Klik Sign Up. Isi formulir yang tersedia hingga selesai.
Pada Halaman pendaftaran Photobucket.com.:
− Photobucket kemudian akan mengirimkan kode notofikasi yang bisa Anda gunakan untuk login.
− Buka e-mail Anda untuk melihat kode aktifasi account baru di www.photobucket.com.
− Ada sebuah link yang diberikan, dan klik-lah untuk mengaktifkan account Anda tersebut.
E-mail notifikasi dari Photobucket.com.

− Kemudian login ke www.photobucket.com, dan Anda akan berhadapan dengan halaman
penempatan foto.
− Klik Browse dan pilih foto yang hendak Anda pasang di blog.
− Klik tombol Submit di bagian bawah tombol Browse.
− Ulangi lagi jika ada beberapa foto yang hendak Anda pasang.
− Setelah foto terpasang, pilih yang hendak Anda pasang pada blog.
Sorot atau pilih tag code di bagian paling bawah foto yang hendak Anda pasang:
− Sorot tag code di bagian kemudian copy.
− Paste tag ke dalam blog Anda, bisa di bagian posting atau di template. Sesuaikan dengan
keinginan Anda.
Jangan lupa, klik tombol oranye setiap selesai posting atau edit template. Khusus
foto, usahakan ukuran foto tidak lebih dari 50 KB, supaya blog mudah dan cepat
diakses. Jika ukuran besar, convert-lah terlebih dahulu menggunakan Photoshop
atau ACDSee.

Panduan Membuat Blog bagi Pemula
dengan Wordpress.com
1. Jika sudah punya alamat email silahkan buka browser (Internet Explorer atau Mozila fire fox)
dan masuk ke wordpress.com, dengan mengetikan http://wordpress.com dikotak alamat tujuan
2. Di halaman pertama bagian atas wordpress.com. terdapat pilihan bahasa yang anda sukai. Jika
anda ingin merubah menjadi bahasa Indonesia silahkan pilih pada kotak preferred language
menjadi Bahasa Indonesia. Pada Kotak dibawahnya terdapat tulisan “Daftar Sekarang !” (Sign
Up Now !), jika anda tidak sabar hendak membuat blog/website, klik tulisan tersebut dengan
penuh percaya diri ! Jika anda masih bisa menahan kesabaran silahkan klik terlebih dahulu
fasilitas gratis apa saja yang disediakan wordpress.com. Namun pada tahap awal menurut saya,
daftar saja dulu ! fasilitas gratis lainnya bisa anda pelajari belakangan ! Oke ?, Klik tulisan
“Daftar Sekarang !” atau “Sign Up Now !”
3. Pada lembar/halaman kedua, anda diminta untuk mengisi kotak isian yang sangat mudah untuk
dijawab yaitu :
a. Nama Pengguna/User name : Isikan nama anda, asalkan lebih dari 4 karakter/huruf.
Nama ini akan muncul menyertai tulisan yang anda terbitkan/publikasikan di blog
anda sebagai penulis/author. Jika tidak ingin nama anda muncul, silahkan isikan
dengan nama samaran. Nama Pengguna tidak dapat disunting atau diubah, oleh
sebab itu pikirkan terlebih dahulu sebelum anda menulis kotak pengguna ini. Namun
saya sarankan untuk mengisi nama asli anda, sebab pada dasarnya membuat
blog/situs antara lain untuk menunjukkan pada dunia bahwa anda ada dan punya ide
dan informasi.
b. Kata Sandi/Password : Isi dengan kata sandi anda tapi mudah diingat oleh anda.
Sandi ini bersifat rahasia, usahakan hanya anda yang tahu, kecuali anda
menginginkan orang lain ikut berpartisipasi mengisi blog anda.
c. Konfirmasi/confirm : ketik ulang sandi yang telah anda tulis diatasnya.
d. Alamat email/email address : isikan alamat email anda yang masih aktif secara
lengkap. Email yang ditulis akan dikirimi surat informasi administrative yang
menjelaskan bahwa anda telah membuat weblog di Domain wordpress.com. Surat
tersebut tidak perlu dijawab karena hanya bersifat pemberitahuan.
e. Celoteh legal : beri tanda v, yang menyatakan bahwa anda setuju terhadap segala
tatatertib dan peraturan yang telah ditetapkan oleh wordpress.com
f. Beri aku blog/gimme my blog : Beri tanda
g. Hanya username/only username : Kosongkan
h. Klik Kotak “berikutnya” atau “Next”
4. Apabila terdapat tampilan blok merah pada isian yang anda tulis, artinya anda harus mengganti
tulisan tersebut, karena ada orang lain telah menggunakan nama/tulisan yang sama. Misalnya
ada orang lain menggunakan Alamat URL yang sama dengan yang anda pilih.
5. Pada lembar/halaman ke tiga anda diminta untuk mengisi :

6.

7.

8.

9.

a. Domain blog : Anda diminta untuk menetapkan alamat website/URL yang akan
dibuat. Anda dapat mengganti alamat defaultnya dengan nama yang sesuai dengan
kehendak anda atau tetap dengan nama yang ditawarkan oleh wordpress.com.
Apabila sudah ditetapkan anda tidak dapat merubahnya. Contoh alamat URL :
smoker.wordpress.com, bandungvariety.wordpress.com dan lain-lain.
b. Judul/title Blog : Silahkan tulis judul blog/website yang akan tampil di halaman
muka blog anda. Namun pada umumnya judul blog menggambarkan focus dari
bahasan/informasi utama dari blog anda. Misalnya Agrotechnopark, All about of
Agriculture, My Think, Pernak pernik Sosial Politik atau cukup dengan Ude’s
weblog saja…terserah !
c. Bahasa/language : Berikan pilihan bahasa yang akan digunakan untuk menulis
berbagai tulisan anda. Pilihan bahasa ini dapat disunting/diubah dikemudian hari.
d. Pribadi/personal :Beri tanda v, yang menyatakan anda setuju bahwa tulisan anda
dapat dicari di mesin pencari seperti google search.
e. Daftar/Register : Apabila seluruh kotak isian sudah terisi dan dianggap benar maka
silahkan KLIK ! Tulisan “DAFTAR” atau “REGISTER “ Tunggu beberapa saat
untuk verifikasi apakah lamaran anda membuat weblog/site diterima atau tidak !
Jika muncul Weblog anda telah aktif
maka maka sekarang anda telah mempunyai
blog/website sendiri dan sudah menjadi bagian dari komunitas dunia maya/internet dan siap
memberikan dan menerima informasi ke dan dari seluruh dunia.
Di halaman ini terdapat tulisan
“buat tulisan” untuk memberikan kesempatan pada anda untuk mengucapkan selamat
datang pada dunia di website/blog anda atau menulis tulisan berbobot, ide segar, atau unekunek…bebas saja !!
“Ubah wadahan/tampilan/template” : untuk memberikan kesempatan pada anda untuk
mengubah tampilan design blog/sites anda sesuai dengan pilihan yang disediakan wordpress
atau design gambar yang anda buat sendiri sebelumnya dalam format JPEG misalnya.
“Lihat situs” : untuk melihat wajah asli situs yang telah anda buat !
Jika anda ingin kembali dari halaman utama weblog/situs anda ke halaman navigasi editing,
silahkan klik wordpress.com. kemudian tuliskan nama pengguna/username dan kata
sandi/password yang telah anda ciptakan.
Silahkan klik sana klik sini untuk mencoba semua tombol….. sampai anda paham fungsi
masing-masing tombol dan utak-atik dulu design dan tulisan anda sampai anda merasa siap
mengundang teman-teman untuk mengunjungi blog/situs anda melalui fasilitas undang teman
(invite friend) yang disediakan wordpress.com.

10. Cara upload tulisan dan gambar gimana dan merubah tampilannya
Setiap design/template/tampilan blog mempunyai tataletak pengaturan tampilan tulisan yang
berbeda. Untuk masuk kembali pada navigasi pengaturan/setting klik aja wordpress.com yang
terdapat pada tampilan situs anda. Setelah mengisi pengguna/username dan sandi/password
klik dashboard. Selanjutnya pilih mana yang akan anda setting.

Ketika layar sudah menampilkan papan/pad tulisan dengan cara mengklik tulis ( write new
post) dan anda telah mengisi papan tulisan dengan postingan anda lalu cari saja kotak-kotak
yang bertuliskan :
1. Edit and save (sunting/simpan) : menyimpan tulisan yang sudah dibuat tapi masih penasaran
untuk diedit ulang
2. Publish/terbitkan : menerbitkan tulisan yang telah dibuat, dan anda bisa melihat tayangan
jika anda mengklik “lihat situs atau visit site)
3. Untuk menyisipkan gambar, coba cari kotak tulisan “add media” dan pilih add image
(gambar) atau add video (gambar bergerak).
4. Cari tulisan Browse untuk menelusuri gambar yang akan anda sisipkan. Gambar yang akan
disisipkan anda persiapkan terlebih dahulu dan simpan di Harddisk atau flashdish. Sorot
file gambar yang anda tuju lalu klik open. Selanjutnya akan kembali ke papan tulis
5. Setelah file gambar masuk di kotak browse, Lalu klik upload/unggah.
6. Setelah gambar yang dilih tampil dan anda setuju dengan gambar yang akan ditampilkan,
lalu klik insert/sisipkan pada tulisan.
7. Ada beberapa pilihan dalam menampilkan gambar pada situs, tapi coba saja dengan setting
defaultnya (standar)
8. Letak gambar dalam tulisan bergantung pada letak kursor dalam tulisan anda. Jadi atur
sedemikian rupa agar kursor diletakkan pada tempat yang anda inginkan.
9. Saya sarankan tulisan yang akan anda tayangkan disiapkan terlebih dahulu dalam format
word doc. sehingga anda dapat menulis dengan tenang dan offline. Setelah tulisan dianggap
bagus baru pindahkan dengan fasilitas copy paste seperti biasa.
10. Kalau yang anda maksud adalah merubah design blog. anda dapat meklik
templat/design/tampilan. Jika anda menghendaki tampilan gambar kepala yang anda design
sendiri, setelah mengklik kotak tampilan/desgn lalu pilih kotak kepala gambar. caranya
hampir sama dengan menyisipkan gambar pada tulisan.
11. Untuk memperindah tampilan blog biasanya menyisipkan fasilitas-fasilitas blog dengan
menambah widget yang dapat anda pilih sesuka hati
12. Jangan lupa postingannya yang menarik dan bikin penasaran orang….dan yang pasti
daftarkan blog kamu ke mesin pencari seperti “google search”

CARA MEMPROMOSIKAN BLOG
Setelah selesai membuat blog, hal yg tak kalah pentingnya adalah empromosikan/memperkenalkan
blog milik Anda pada dunia ramai. Apa gunanya membuat blog kalau isi curhat, puisi, cerpen,
refleksi dan opini Anda yang diposting tidak dibaca orang, bukan?

Ikuti langkah-langkah promosi blog sebagai berikut:
(1) Daftarkan di blog directory
Daftarkan blog Anda ke berbagai direktori blog (blog directory). Sedikitnya, daftarkan di tiga blog
directory terbesar dan terpopuler, yaitu (a) http://technorati.com (b) http://feeburner.com (c)
http://blogdigger.com. Ikuti seluruh petunjuk pada ketiga blog directory tsb ketika mendaftar.
Blog-blog directory ini nantinya secara otomatis akan mengirim data blog dan posting-posting anda
ke berbagai search engine, termasuk tiga search engine besar yaitu http://google.com,
http://msn.com, http://yahoo.com.
(2) Link-trade, Link Exchange atau Tukar Link
Ajak teman anda yg memiliki blog untuk saling tukar link. Link URL anda di blog dia, dan jangan
lupa anda juga memasukkan link blog teman anda tsb. di blog anda. Dalam dunia blog, ini disebut
juga dg istilah BLOGROLL. Dan blogroll ini salah satu penyebab cepatnya popularitas blog di
seluruh dunia, mengalahkan website yg biasa.
Blogroll atau link-exchange tidak harus melalui permintaan, bisa juga dg saling suka rela.
Umpamanya, ada seseorang blogger (pemilik blog) yg memasang link Anda di blog dia, apabila
Anda tahu, maka Anda juga "berkewajiban" menambah link blog dia di blog Anda. Apabila tidak,
maka akan dicap sebagai "blogger pelit". Di dunia maya pun, sebagaimana di dunia nyata, orang
pelit akan selalu teralienasi. Dg kata lain, sedikit "tamu"nya. :)
Nah, bagaimana cara mengetahui ada yg mengelink blog Anda? Caranya mudah: tulis di kotak
http://technorati.com/search alamat blog Anda atau blog siapa saja yg ingin Anda ketahui. Contoh
blog ini, http://kolom-mario.blogspot.com, setelah itu tekan search, anda akan tahu siapa saja yg
ngelink ke blog tsb.
Sebagai langkah pertama 'proyek' tukar link, Anda bisa mencoba dg memasang link blog
http://afsyuhud.blogspot.com di sidebar blog Anda. Dalam waktu tidak lama, alamat blog Anda
akan tampil di blognya.
(3) Berkunjung ke blog lain
Untuk menambah teman untuk diajak blogroll, sempatkan berkunjung ke blog2 lain, dan

berkomentar di bukutamu atau tagboard mereka atau berkomentar di tulisan mereka sambil jangan
lupa memasang alamat blog Anda di blog mereka. Dalam waktu tidak lama, mereka akan "bertamu
balik" ke "rumah" atau blog Anda.
(4) Aktivitas posting
Usahakan sedikitnya satu kali posting setiap harinya. Posting yg teratur di blog, akan membuat
tamu datang secara teratur juga.
(5) Alamat blog di signature email
Tulis alamat blog Anda di signature email. Sehingga setiap anda menulis email ke pribadi atau ke
milis, alamat blog anda akan selalu muncul, dan "menggoda" orang untuk berkunjung. Memposting
ringkasan tulisan di blog Anda ke milis juga akan sangat menggoda member milis untuk datang ke
blog

