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Prakata
Ayoo kita ngeblog,
Ngeblog itu menyenangkan. Karena menulis itu banyak
manfaatnya. Dan blogdetik dengan gratis menyediakan

D a fta r d i

w w w .b lo g d e tik .c o m

layanan yang banyak keunggulannya ini. Seperti ungkapan
berikut ini, “tak kenal maka tak sayang”, maka sebelum membuat
blog di Blogdetik setidaknya kamu mengenal dan memahami
dulu Blogdetik itu apa? Dan lebih akrab tentunya dengan fitur-fitur

H u b u n g i ka m i :
e m a il
d o ts e m a ra n g @g m a il.c o m

yang ada di blogdetik.
Di buku panduan blogdetik ini, kamu bisa membuat blog di
blogdetik dengan sangat mudah. Selain itu, kamu juga akan dapat
mengetahui cara ngeblog yang benar.

F acebook
d o ts e m a ra n g

T w itte r
d o ts e m a ra n g

Diharapakan setelah mempelajari buku ini, kamu bisa ngeblog
dengan santai dan tidak berhenti ketika semua tlah diketahui.
Ingat, sejarah dunia terbentuk dari sebuah tulisan.
Selamat ngeblog dan terimakasih.

A la m a t b lo g d e tik S e m a ra n g

jl. B a d a k V tim u r

Salam
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Blogdetik adalah
Blogdetik adalah layanan pemberi fasilitas ngeblog gratis berplatform WordPress yang
merupakan sub-usaha dari media portal Detik.com.

Peraturan Blogdetik
Selamat bergabung di www.blogdetik.com. Sebagai member, sebaiknya anda membaca &
memahami peraturan yang berlaku di blogdetik. Dengan membuat account di blogdetik
berarti Anda setuju dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bawah ini:
1. Blog detik adalah layanan yang terbuka untuk umum. Seluruh konten, tulisan,
pendapat, dan materi apapun yang ditampilkan di masing-masing blog adalah
tanggungjawab pemilik blog.
2. Blogdetik sebagai penyedia layanan tidak bertanggungjawab dan dibebaskan dari
segala tuntutan terhadap efek, akibat, konsekuensi atau apapun yang ditimbulkan dari
materi yang dimuat sendiri oleh pemilik blog atau member bersangkutan.
3. Semua tulisan, image, atau materi apapun yang ditampilkan di blog adalah pendapat
dan tindakan pribadi dari penulis blog dan tidak mencerminkan pendapat dan
pandangan brand detik dan seluruh produk detik lainnya.
4. Admin blog berhak menghentikan sementara atau menghapus sebuah blog atau tulisan
atau KOMENTAR jika menurut kami:
•

Mengandung unsur pornografi, pornoaksi, pornografi anak dan kelainan
perilaku seksual baik berupa tulisan, gambar, atau materi apapun.

•

Meniru atau berpura-pura menjadi seorang pribadi dengan sengaja sehingga
menimbulkan kebingungan atau kekacauan terhadap pihak lain.

•

Konten-konten yang berbau SARA atau konten lain yang kami anggap
merupakan provokasi, ancaman, atau memicu kebencian terhadap suatu
kelompok tertentu.

•

Pelanggaran hak cipta dalam bentuk apapun.

•

Mempromosikan kegiatan-kegiatan yang berbahaya, melanggar hukum, atau
dapat mengangggu ketertiban umum.

•

Menyebarluaskan Spam, Malware, atau Virus.

5. Dilarang menggunakan brand ‘detik’ untuk keperluan komersial dalam blog maupun
offline tanpa seizin manajemen detikcom.
6. Peraturan bisa berubah sewaktu-waktu jika diperlukan. Hal-hal yang belum tercantum
dalam peraturan ini akan diatur kemudian.
7. Blog detik adalah layanan yang terbuka untuk umum. Seluruh konten, tulisan,
pendapat, dan materi apapun yang ditampilkan di masing-masing blog adalah
tanggungjawab pemilik blog.
8. Blogdetik sebagai penyedia layanan tidak bertanggungjawab dan dibebaskan dari
segala tuntutan terhadap efek, akibat, konsekuensi atau apapun yang ditimbulkan dari
materi yang dimuat sendiri oleh pemilik blog atau member bersangkutan.
9. Semua tulisan, image, atau materi apapun yang ditampilkan di blog adalah pendapat
dan tindakan pribadi dari penulis blog dan tidak mencerminkan pendapat dan
pandangan brand detik dan seluruh produk detik lainnya.

Fitur Blogdetik
1. Blogstar
Adalah postingan yang ditulis oleh beberapa artis yang menjadi member blogdetik.
Antaranya ada Sarah Azhari, Raditya Dika, Donita dan masoh banyak lagi
2. Kata Fanabis
Postingan yang berisikan pola pikir, motivasi dan sudut pandang yang berbeda dari
admin blogdetik sendiri yang terkenal dengan nama Karmin Winata atau Fanabis.
3. Posting Terbaru
Berisikan postingan atau tulisan terbaru yang baru saja di publish (update).
4. Hot Blog
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Daftar postingan yang biasanya mengikuti lomba yang sedang diadakan oleh
blogdetik.
5. Kabar dari blog
Berisikan berita-berita terbaru yang ada di blogdetik atau pengumuman penting yang
biasanya kebanyakan adalah hasil dari pemenang lomba.
6. Posting Pilihan
Banyak para member blogdetik beranggapan bahwa siapa saja yang masuk dalam
kategori ini maka secara tidak langsung blognya akan banyak dibaca oleh pengunjung
detik khususnya Blogdetik.
7. Inside detik.com
Daftar nama blog yang berasal dari orang dalam blogdetik itu sendiri.
8. Tips dan trik
Berisikan tips dan trik dari blogdetik itu sendiri
9. Raditya Dika's Corner
Tulisan yang kocak, menghibur karena ditulis langsung oleh Raditya Dika si kambing
jantan yang terkenal.
10. Blog Grup
blog yang berisikan komunitas yang ada di seluruh Indonesia. Saat ini komunitas
blogdeti ada di Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya dan masih banyak lagi.

Membuat blog di Blogdetik
Membuat account blogdetik sebenarnya sangat mudah. Seperti membuat account-account
lainnya macam Facebook, twitter dan situs media sosial lainnya. Nah, sama halnya dengan
media sosial yang disebut tadi, account Blogdetik juga butuh alamat email yang aktif
nantinya saat pendaftaran. Jadi, untuk membuat account blog di Blogdetik dibutuhkan sebuah
alamat email yang aktif yang bertujuan untuk memverifikasi account blogdetik yang dikirim
nantinya. Email terserah apa saja yang ingin digunakan. Tapi untuk lebih baik disaranin
menggunakan email dari google. Karena lebh mudah dan flexibel.
Panduan Langkah-langkah daftar dan membuat blog di Blogdetik.com
1. Buka halaman situs Blogdetik.com
Klik http://blogdetik.com
Gambar halaman muka Blogdetik.com
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2. Kemudian cari tombol DAFTAR

K lik d is in i

3. Isi Formulir Pendaftaran
Isikan dengan baik dan benar pada kolom pengguna dan pasword nantinya akan
digunakan untuk login setelah pendaftaran berhasil. Kemudian kolom email, harus di
isi dengan email yang masih aktif. Setelah selesai semua, lalu klik BERIKUTNYA.

4. Menuliskan nama blog yang ingin kita buat
Alamat blog -> isi nama URL yang dikehendaki. Contoh. asmarie (kalau sudah ada
yang pakai, gunakan nama lain). Judul Blog -> isi Judul Blog Anda. Contoh, Hidupku
adalah tulisanku. Pada pilihan Ya atau tidak, pilih Ya untuk membuat sebuah blog.
Lihat gambar dibawah ini

5. Klik SIGNUP
Setelah semua lengkap dan yakin, anda langsung klik SIGNUP. Jika ada ucapan
“Selamat Blog Anda, asmari di Blogdetik.com, sudah siap digunakan.” Itu artinya
Anda

telah

berhasil

membuat

blog

di

Blogdetik.

6. Terakhir, catat dan cek email
Bagian ini adalah yang sangat penting. Kebanyakan banyak orang lupa akan nama
user dan paswordnya. Catat user dan pasword yang telah kamu buat. Kemudian cek
email-mu yang telah didaftarkan tadi. Karena email tersebut berisikan user name dan
pasword -mu. Jadi jika lupa, kamu bisa membuka email-mu untuk mengingat
kembali.

Langkah daftar buat blog sudah selesai. Langkah berikutnya adalah login dan menulis artikel
atau posting di blog yang baru kita bikin.
17

Panduan Masuk ke Admin Blogdetik
Setelah semuanya berhasil, selanjutnya kamu akan masuk ke admin Blogdetik. Di sini
bagi yang pernah menggunakan Wordpress maka tidak akan banyak kesulitan untuk
menggunakannya. Jika belum pernah, maka akan dibahas satu persatu nantinya.
Namun sebelum kesana, kita diharuskan LOGIN dengan memasukkan nama dan
pasword yang sudah kita simpan tadi. Caranya :
1.

Kunjungi Blogdetik.com

2. Masukkan username dan password di tempat yang tersedia seperti gambar berikut ini .

3. Jika sudah benar, klik LOGIN. Maka akan tampil seperti gambar berikut ini

4.

Lalu, klik “Halaman Dasbor Anda” .

Gambar halaman dashboar Blogdetik

Cara Menulis Artikel / Posting
Setelah melihat halaman dashboard dan mengetahui apa saja yang ada disitu. Maka
selanjutnya hal yang pertama untuk dicoba adalah menulis (postingan) pertama. Caranya
sebagai berikut :
1. Lihat sebelah kiri di halaman dashboard
2. Klik Tulisan -> Add New

3. Kemudian akan muncul kotak dibawah ini
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4. Cobalah buat tulisan di kolom tersebut.
5. Setelah selesai, lalu klik PUBLISH / TERBITKAN di sisi kanan layar. Lihat gambar
dibawah ini :

6. Selesai. Selamat! Kamu baru saja menulis artikel pertama di Blogdetik.
7. Jika ingin melihat tulisan yang telah di publish, carilah diatas kolom judul yang
bertuliskan “ VISIT SITE ”.

Memasukkan file gambar, video, dan lagu
1. Cobalah lihat di kolom atas judul, maka akan terlihat gambar seperti dibawah ini

2. Klik salah satu yang ingin kamu masukkan ke dalam tulisan.

3. Klik “Select file”, maka akan terbuka kotak dimana file gambar anda tersimpan. Jika
sudah lanjutkan dengan upload. Setting gambar yang ingin kamu masukkan ke
tulisan. Di situ, kamu bisa men-setting mau taruh di sebelah mana gambar tersebut.
Ada pilihan kanan, kiri, tengah atau lainnya. Silahkan di coba saja. Untuk saat ini,
kamu pasti bisa.

Cara Membuat / Mengedit Kategori
Kategori dalam setiap artikel diperlukan untuk memudahkan pengelompokan artikel
berdasarkan topik. Kategori harus dibuat terlebih dahulu sebelum dapat ditambahkan ke
tulisan. By default (aslinya), ada kategori yang bernama “Tak Berkategori” atau
Uncategorized. Ganti kategori ini dengan nama yang diinginkan:
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Cara Mengedit Kategori
1.

Klik Tulisan -> Kategori -> klik Sunting atau Quick Edit pada tulisan Tak

Berkategori
2.

Ganti dengan nama kategori yang diinginkan pada Name dan Slug. Contoh, Blog

Indonesia
3. Klik Update Category. Selesai.
Cara Menambah Kategori Baru
1. Klik Tulisan -> Kategori
2. Pada Category Name -> Isi kategori yang diinginkan. Contoh, Tutorial Blog
3. Klik Tambah Kategori. Selesai.

Cara Menambah Tag
Tag hampir sama dengan kategori yakni berfungsi untuk mengelompokkan tulisan
berdasarkan kandungan tulisan. Dipakainya kategori dan tag secara bersamaan dalam satu
tulisan karena ada sebagian search engine yang lebih suka mengindeks kategori, sedang
sebagian yang lain lebih memilih tag.

1. Klik Tulisan -> Tag
2. Tag Name -> Isi dengan nama tag yang diinginkan
3. Tag Slug -> isinya sama dengan Tag Name
4. Klik Add Tag. Selesai.
Anda juga bisa langsung menambahkan Tag baru saat menulis artikel. Tinggal tulis Tag yang
diinginkan lalu klik Add / Tambah.
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Mengganti Tema
Mungkin inilah salah satu keasyikan mengedit blog buat sebagian orang. Blogdetik
menyediakan banyak sekali tema-tema yang dapat digunakan. Silahkan pilih sendiri tematema yang tersedia. Tinggal klik dan activkan.
Langkah-langkahnya :
1. lihat ke sebelah kiri halaman dasboad

2. Maka akan muncul halamana seperti dibawah ini
Silahkan pilih tema yang kamu suka dan klik untuk mengaktifkan. Cara aktivkannya

ada di sebelah kanan tema.

Blog Avatar
Adalah gambar yang digunakan untuk memberikan inisial kita setiap mengomentari blog
orang lain. Lihat halaman Blogdetik disana banyak sekali foto-foto yang memberi inisial
mengenai blog yang mereka miliki.

Gambar beberapa foto avatar – sebagai inisial sang penulis

Cara membuat avatar
1. buka kembali halaman dashboar blogdetik.com
2. lihat sidebar sebelah kiri, lihat gambar dibawah ini
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3. Silahkan upload foto yang ingin dijadikan avatar. Syarat untuk menjadikan avatar
ukurannya sekitar 150 px – 100 px.

Halaman atau page
Banyak blog atau website selalu memberikan beberapa halaman untuk diketahui oleh banyak
orang. Beberapa halaman misalnya, Home, Profil, about us dan lainnya. Untuk membuat
halaman seperti itu ikutin langkahnya sebagai berikut
1. klik halaman / page sebelah kiri halaman dashboar

2. Klik add new untuk membuat halaman baru. Buatlah beberapa halaman. Setelah itu,
jika ingin diedit terlebih dahulu, maka kamu harus mengklik Sunting atau Edit.
3. Sedikit saran, di halaman bagian bawah tanda cek pada kolom komentar di buang
saja.
4. Selamat mencoba.
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Widget
Widget adalah sebuah element yang berisi kode-kode di mana kamu dapat memindahkan ke
dalam sidebar di manapun kamu mau . Jadi ketika melihat blog ada banyak barner, ada jam,
buku tamu, gambar bergerak, visitor dan lainnya. Nah itulah yang dinamakan widget.
Cara menggunakannya
1. Kembali lagi melihat ke sebelah kiri halaman dashboar atau layar komputer
2. Klik Apperance >> widget
3.

maka akan tampil seperti dibawah ini

4. Klik salah satu widget yang ingin kamu pasang lalu add atau tambah.
5. Jika memiliki widget dari luar yang menggunakan kode-kode javascript kamu bisa
menggunakan widgetize any HTML, atau juga Teks.

Plugins
Plugins adalah extension tools untuk mengoptimasi daya kerja blog WordPress, termasuk
BlogDetik.

Aktifkan

terlebih

dahulu

untuk

menggunakannya.

Setidaknya,

kamu

mengaktifkan plugin All in One SEO Pack dan spam anti karma. Spam Anti Karma adalah
plugin yang berfungsi untuk mencegah commentar yang masuk bertype kan Spam.

Berikut daftar wordpress plugins di Blogdetik
All in One SEO Pack
NextGEN Gallery 0.92
A NextGENeration Photo gallery for the WEB2.0(beta).
Ultimate Spam Killer for WordPress.
The Author Description Widget 1.0
Get The Image 0.2
Global Translator 1.3.1
Lightbox 2.04 1.8
Shutter Reloaded 2.1
Sociable 3.0.2
the_excerpt Reloaded R1.4
WP-Highslide 1.28
WP Math Publisher 1.0.7
WPtouch iPhone Theme 1.8.6
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Tips masukin foto melalui Picasa
Selain berfungsi sebagai search engine, Google memiliki fitur foto share online yang
bernama Picasa. Kamu bisa memasukkan banyak foto di dalamnya, karena Picasa adalah web
album online yang memiliki kapasitas hingga 1 GB. Selain itu, Picasa juga tersedia dalam
bentuk perangkat lunak yang bisa didownload dan ditaruh di komputer. Versi terbarunya
sekarang hingga buku ini dicetak sekitar 3.8. Bisa diunduh melalui http://picasa.google.com.
Jadi, Picasa bisa digunakan melalui web dan melalui aplikasi.
Sebelum mengunduh kamu harus memiliki akun di google. Jika belum silahkan daftar,
namun jika sudah maka ikuti caranya sebagai berikut :
1. Buka google.co.id / com
2. Lalu klik di pilihan atas seperti gambar dibawah ini :

3. Setelah itu akan muncul gambar seperti ini :

4.

Silahkan login dengan akun google yang kamu miliki

5. Setelah masuk coba cari kotak upload

6. Create new acount untuk memulai album baru
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7. Kamu bisa upload foto hanya sekitar 5 file saja.

8. Setelah berhasil mengupload, langkah selanjutnya adalah mencari kode yang akan
dimasukkan dalam blog.

9.

Klik salah satu foto yang telah di upload, seperti contoh diatas. Setelah foto nampil
maka lihat sebelah kanan bawah

10. Copy lah kode yang ada di garis merah diatas, jangan lupa mencentang di kotak hide
album link.
11. Masukkan code tersebut di halaman post yang ingin di publish. Oh ya sebelum
masukkan ke post. Ubah dulu dari visual menjadi HTML. Karena kode ini adalah
kode html. Bila berhasil maka di post tersebut akan muncul gambar saat diubah ke
mode visual. Selain itu, kode tersebut bisa dimasukkan ke dalam widget agar terlihat
menarik di side bar blog kita.
12. Selamat mencoba.
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Tips masukin video dari Youtube
Ternyata video dari youtube bisa dimasukkan juga lho ke dalam postingan atau widget di
blog kita nantinya. Mau tahu caranya, coba cara berikut :
1. Buka alamat Youtube.com
2. Pilih salah satu video yang ada. Jika kamu memiki akun di Youtube mungkin bisa
dicoba ke videomu.
3. Buka videonya, pause aja dulu. Kemudian lihat gambar dibawah ini

4. Klik embed seperti gambar yang diwarnai merah. Nanti akan muncul code yang bisa
kita copy.
5. Namun jangan di copy dulu, sebelumnya kita harus mengubah ukuran video yang
akan kita masukkan ke widget atau postingan. Lihat gambar dibawah ini

6. Jika sudah bener, lanjutkan memasukkan ke dalam postingan blog. Sama seperti
Picasa. Kamu harus merubah mode Visual ke mode HTML. Lanjutkan dengan
Publish. Selamat blog kamu sudah ada video-nya.
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Tentang dot Semarang
Dari rasa kebersamaan dan hoby yang sama, maka komunitas d’blogger Semarang resmi
berdiri pada tanggal 3/3/10 tepatnya hari Rabu. Sekedar info saja,
angka 3 itu pas banget dengan ketiga pemuda yang berani mencoba
membangun komunitas ini. Padahal komunitas sejenis sudah ada,
semacam loenpia.net. Namun, komunitas ini bukanlah ajang untuk
unjuk gigi dan terkesan mencolok di kota Semarang. sekedar ingin
berbagi dan berkumpul bersama antar d’blogger yang berada di kota
Semarang. Mari kita bersama-sama membangun manusia yang
berakal dan bertindak positif guna memajukan Indonesia GO BLOG.
Visi
Sebagai Wadah memperkenalkan kota Semarang melalui blog dan Internet
Misi
−

Mengembangkan potensi-potensi yang ada di kota Semarang misal berupa tempat wisata,
kuliner, nongkrong, dan hal-hal unik yang pantas di rekomendasikan kepada masyarakat
banyak.

−

Mendidik dan melakukan sharing ilmu dengan komunitas lain, personal dan lembagalembaga yang dirasa cukup berpengaruh di Semarang.

−

Mengembangkan gagasan dan kegiatan bersama-sama yang bertujuan meningkatkan tali
silaturahmi antar anggota dan komunitas lainnya.

−

Mengembangkan dan melestarikan pengabdian kepada masyarakat banyak melalui
internet atau kehidupan nyata agar terjalin semangat kekeluargaan dan rasa persatuan dan
kesatuan.

−

Menerapkan dan mengembangkan ilmu dunia tulis menulis (blog) dalam kehidupan
sehari-hari bisa melalui sharing, wawancara, fakta dilapangan agar tulisan yang dibuat
tidak mengarah ke hal yang melanggar hukum.

−

Mengembangkan kegiatan positif dan kreatif

Tujuan dibentuk
−

Sebagai wadah berkumpul para blogger yang menggunakan platfom dari blogdetik di
Semarang.

−

Membangun tali silaturahmi antar sesama blogger wilayah Semarang.

−

Bertukar pikiran (sharing) dan bercengkerama bersama.

−

Mengenalkan sisi lain dari wilayah Semarang yang patut di tulis yang jarang dilihat oleh
masyarakat.

−

Mendidik sesorang berkreativitas dalam hal bertindak dan berpikir bahwa dunia blogging
itu sekarang sangatlah penting sekarang ini.

Kegiatan yang dilakukan dot Semarang
−

OTS, panjangnya On The Spot yaitu kegiatan turun ke lapangan dimana berita yang akan
ditulis langsung dikunjungin oleh anggota dot”S”. Bisa berupa artikel dan foto serta
video.

−

Kopdar, atau istilahnya kopi darat dimana semua anggota berkumpul bersama. Sharing,
evaluasi diri dan dot”S”. Demi kemajuan komunitas ini sendiri. Diadakan sebulan sekali.

−

Rapat, kegiatan yang dilakukan sebelum turun ke jalan atau membahas sesuatu kegiatan
yang akan dilakukan. Biasanya ini dilakukan di rumah salah satu anggota.

−

WanLan, atau wawancara langsung. Dimana kegiatan ini bisa dilakukan oleh perorangan
atau kelompok. Meliput berita kemudian melakukan teknik wawancara langsung ke pihak
terkait agar tulisan yang dihasilkan lebih baik dan tidak asal-asalan.

Alamat
−

Homebase,
Jln. Badak V timur, perumh. Bimasakti no. 3 Semarang 50167

−

Website
Http://dotsemarang.blogdetik.com

−

Email
dotsemarang@gmail.com

−

Facebook dan Twitter
dotsemarang
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